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»প্রেছন্ আও 

কাইিঅবলী টু. 

প্রীরামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় রায়বাহাদুর কর্তৃক 
প্রণীত ও প্রকাশিত। 

প্রথম মুদ্রণ. 

১৮৯২ । 

দ্বিতীয় সংস্করণ 

১৮৯৬ । 

কলিকাতা । 

১১৯ নং ওল্ড বৈঠকখান। বাজার রোড, বানর যন্ত্র 
জে, এন্, বানর্জি এও সন্ কর্তৃক 

মুদ্রিত। 





উপক্রমণিক1। | 

যে মহাত্মার জীবনবৃত্বাস্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি তিনি ধনসম্পন্ন 

ছিলেন না, যুদ্ধবীরও ছিলেন 'না, জীকজুমকের কোনও উপাধিধারীও 
ছিলেন না। তিনি একজন শাল্জঞ পঞ্ডিত ছিলেন। আজ কাল পণ্ডিতের 

জীবনবৃত্ত পাঠে কাহারও কি প্রবৃত্তি জন্মিবে? এক্ষণে আর সংস্কতবিদ্যোৎ- 

সাহী রাজ। নাই, পণ্ডিতগুণট্রাহী সদয় নাই, সংস্কৃত.ভাষার তাদুশ গৌরব 
নাই, এবং সে ভাষার উপাসকদিশ্সেরও আর তাদুশ সমাদর নাই । ভারত- 

বর্ষের মে সকল স্ু্ধের দিন অতীত হস্ুয়া গিয়াছে। ইদানীন্তন লোকেরা 

পণ্ডিত শবে অপদার্থ, ধনীর উপাসক, নির্বিন ব্রাহ্মণ বুঝিয় থাকেন। 

নবতরাং পণ্ডিতের জীবনচরিত পাঠে কোন্ বাক্তির আস্থা জন্মিবে? কিন্তু 

প্রেমচন্ত্র তর্কবারগশি কি এরূপ অপদার্থ পণ্ডিতশ্রেণীর একজঝ্লছিলেন? 

বিগত ১৯৭৩ সালের চৈত্রমামে ৬কাশীধারঙ্গে তিনি মাঁনবলীল! সন্বরণ 

করিলে উত্তর পশ্চিম ও বঙ্গদেশ প্রচলিত বত বাঙ্গালা ও ইংরাজী সমাচার 

পত্রের সম্পাদক প্রভৃতি অনেকেই ভারতবর্ষ একটা পত্র হারাইল* 

বলিয়া! সাতিশয় শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং হা াহাকে ভালরূপ 

জানিতেন, সকলেই তাহার শোকে একান্ত ব্যাকুলিতচিত্ত হইয়াছিলেন। 

ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, তর্কবাগীশ সাধারণের অশ্রদ্ধাভাজন ছিলেন না, 
প্রতযুত আ' কেই তাহার অসামান্য গুণে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ও'তক্তি প্রকাশ. 

সি ক হু শা 

এ তপ 

করিতেন। ফলতঃ প্রেমচন্ত্র তর্কবাগীশের জীবনবৃত্তাণ্ত আদ্যোপান্ত অতি ' 

পবিত্র। তাঁহার আয়ুফ্াল কেবল ভ্রানানুশীলন, ভ্ঞানবিতরণ, সংস্ জরধ্যার 
উন্নতিসাধন এবং ধন্মোপাসনাতেই পর্যযবপিত হইয়াছে । তাহার একটী 

সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত লিখিবার এবং তাহার রচিত কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া 

গ্রচারিত করিবার নিমিত্ত তাহার বন্ধুগণ ও ছাত্রগণ আমায় বারংবার 

উত্তেজিত করিয়াছিলেন । আমি বিষয়কার্্ে পিপ্ত হইয়! নানা স্থানে ভ্রমণ 
করিতে থাকায় প্রয়োজনীয় উপকরণসামগ্রী সংগ্রহ করিতে এবং যথা- 

সময়ে সন্কল্পিত বিষয়টাতে হস্তার্গণ করিতে পারি নাই। অনেক দিন অতীত 

হইয়া গ্যাছে কিন্ত এখনও তর্কবাগীশের সেই- সৌম্যূর্তি অনেকেই: 
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চিত্রপটে অঙ্কিত রহিয়াছে। এই পুন্তকখানি হাতে পড়িলে তাহাকে 

অন্ততঃ একবার স্মরণ করিবেন, তাহ! হইলেই কৃতার্থ বোধ করিব। 

তর্কবাগীশ সংস্কুত সাহিত্যশাস্ত্রের জীর্ণোদ্ধার বিষয়ে সমস্ত জীবন অতিবাহিত 

করিয়াছিলেন। তীহার এই জীবনচরিতখাঁনিও একপ্রকার অমশ্পূর্ণ 

জীর্যোদ্ধারের মত হইয়া দাড়াইল। যথাসময়ে অনুষ্ঠান করা হয় নাই বলিয়া 
এই পুস্তকে তর্কবাগীশের একটা প্রতিমূর্তি প্রকটিত করিতে অক্ষম রহিলাম। 

দত থাকিতে দাতের মর্যাদা জান! যায় নঞ্চ। ইহার নিমিত্ত অন্ুতাঁপ 

ব্যতীত এখন আর উপায়ান্তর নাই, ডাক্তীর ই, বি, কাউয়েল সাহেব 

মহোদয় এই নিমিত্ত বিশেষ আক্ষেপ গ্রকাশ করিয়ুছেন। 

এই পুস্তক সন্কলন বিষয়ে তর্কবাগীশের ছাত্রবুনা মধ্যে শ্রীযুত হরানন্দ 
তট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুত তারাঁকুমার কবিরত্র যখেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। 
তর্কবাগীশ্রের বিরচিত অনেকগুলি শ্লোক ইহাদের কঠস্থ) বিষেষতঃ কৰি- 

রত্থের সাহায্য ব্যতীত আমি এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে কৃতকার্ধ্য হইতে 

পারিতমি না। তর্কবাগীশ সংস্কৃত বিদ্যালয় হইতে অবদর লইবার সময়ে 

কবিরত্ব এক ছাত্র ছিলেন, সুতরাং ইনি তাহার শেষ সময়ের ছাত্র, স্বয়ং 
স্থকবি বলিয়া তর্ববাঁগীশের প্রক্কতির প্রতি ইহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। ইনি 
তক্তিপূর্বক তর্কাবাসীশের প্রক্কতি সন্ধে যাহা কিছু লিখিলেন তাহা সমাদরে 

পরিশিষ্টে দেওয়া! গেল। 

তর্কবাগীশেয় স্বর্মারোহণের পরে তাহার অন্যতম ছাত্র শ্রীযুত হরিশত্ত্র 

কবিরত্ব বিলাপষট্ক নামে যে কয়টা মনোহর কবিতা রচন1 করিয়াছিলেন 

তাহ+২ পরিশিষ্টে প্রদর্শিত হইল । এই কবিতাগুলি তর্কবাগীশের আদ্য- 

শ্রান্ধ-বাঁসরে উপস্থিত পণ্তিতগণকে উপহার দেওয়া! হইয়াছিল । 

হিন্দুপেটি যট্ প্রভৃতি পত্রের সম্পাদক ও অন্যান্য মহোদয়ের তৎকালে 

তর্কবাগীশের সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছিলেন তাহা পরিশিষ্টে দেওয়া] 

গেল। ইতি। 
কলিকাতা । 

অক্ষয় কুটার। প্রীরামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়। 
১৯১, তালতল। লেন। ৃ 

১ল। জানুষ়ারি। ১৮৯২। 



দিতীয় সংস্করণ সম্বন্ধে কয়েকটা কথা | 

৬প্রেমচন্ত্র তর্কবাগীশের জীবনচরিতের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত ও 

প্রচারিত ইইল। প্রথম মুদ্রিত পুস্তকগুলি পর্ধযবদিত হইলে অনেকেই 
তাহা পাইবার আশয়ে আগ্রহ সহকারে আমার নিকটে আমিয়৷ বিমুখ 

হইয়া ফিরিয়া যান। প্রথম যুদ্ণের পরে তর্কবাগীশের বিরচিত সম্পূর্ণ 
গঙ্গাস্তোত্র প্রভৃতি কতকগুলি নৃন কবিতা পাওয়া যায়। তিনি পুরুষোত্বম 

রাজাবলী নাক যে এক নূতন কাঁব্যেরুরচন৷ আরম্ত করিয়াছিলেন, তাহ! 

পুঁথি খুজিতে খুজিতে অুকন্মাৎ একদিন, আমার হন্তগ্রত হয়। কাশীতে 

অবস্থান সময়ে তর্কবাগীশের কার্যকলাপ সম্বন্ধে কতকগুলি নৃতন কর্থ। 

ঘটনাক্রমে নানা উপায়ে জানিতে পারা যায়। এই মকল নূতন উপকরণ 
পাইয়া জীবনচরিতখানির দ্বিতীয় সংস্করণের ইচ্ছা জন্মে। দেই ইহ, এক্ষণে 
কার্যে পরিণত হইল। | 

বর্ণনীয় চরিত-নায়কের সঙ্গে বর্ণনাকারীর সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পরিচয় খাকা 

না থাকা এই ছুই দিকেই দৌষ দৃষ্ট হয়। উভয় কল্পেই বর্ণনীয় নায়কের 

গ্রতি রচয়িতার এন্ুয়াগ ও বিরাগের তারতম্য অনুসারে গ্ররুষ্ত বর্ণনার 

তারতম্য ঘটিবার আশঙ্কা জিয়া থাকে । আমার সঙ্গে বনী প্রেমচন্ত্রের 

যেরূপ ঘনিষ্ঠ শোণিত নম্বন্ধ, তাহ! স্মরণ করিয়া বর্ণনাকালে আমায় পদে 

পদে পর্যযাকুলিত হইতে হইয়াছে এবং স্থানবিশেষে ভয়ে ভয়ে মন্তব্য প্রকাশ 

করিতে হইয়াছে । গুণগ্রাহী অপর ছাত্র প্রেমচন্ত্রের সম্বন্ধে যাহা জানিতেন 

ও বলিতেন, আমি তাহাই বলিয়াছি। বৈলক্ষণ্য এই প্রেমচন্ত্র সঙ্গে ছুট 

গণের দিনমধ্যে কয়েক ঘণ্টামাত্রের সন্বন্ধ ছিল। আমার সঙ্গে দিন, রাত্রি, 

মান, বর্ষ আদি দীর্ঘকালের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ছিল। কাজেই বেশী জানি- 

বারও বেশী বলিবার অবকাশও ছিল, কিন্তু নৈপুণ্যসহকারে বলিবার 
সামর্থ্য ছিল না জানিয়া আমার তয় ও পর্যযাকুলতা। ফলত; গুণোন্নত 

অগ্রজের জ্ঞানশক্কি, কার্য্যশক্কি, দূরদর্শন, অনুশাসন, গল্প, উপদেশ, প্রতিষ্ঠা 

সত্যনিষ্ঠা, উন্নতভাব ও ধর্মতাব আদি গুণগ্রাম দেখি শুনিয়া আমি 

বহুদিন অবধি তাহার নির্মল চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম। এক্ষণে 
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সেইগুলি শ্মরণ করিয়া যথাশক্তি বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বর্ণনা 

কালে আনুষঙ্গিক অনেক বিষয় ও ব্যক্তির কথা উল্লেখ করিতে বিরত 

হই নাই। স্বরচিত কবিতাসমূহে প্রকটিত এবং গল্প ও উপদেশ চ্ছলে বিবৃত 

তর্কবাগীশের নিজমত ও বিস্থৃত হই নাই। যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহা 

জুসঙ্গত বা অসঙ্গত, সুন্দর বা অগ্রীতিকর, হইয়াছে পাঠকবর্গ তাহার 

বিচার করিবেন এবং ক্রটি মার্জনা করিবেন 

আজকাল যে সকল জীবনচরিত বাহির হইতেছে তাহা বিচিত্র চিত্রে 

পরিশোভিত। তর্কবাগীশের মূর্তির চিত্র রাখা হয় নাই এ কথা পূর্কেই 

বলা হইয়াছে । কাজেই প্রসঙ্গক্রমে ব্যক্তন্তরের মূর্তির চিত্র দিয়া ইহা 

শোভিত করিবার ইচ্ছা হইল না। ত্রাঙ্মণ পণ্ডিতের জীবনচরিত; ইহাতে 

রাহা শোভাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই' চিত্রের বৈচিত্র না থাকিলেও সহৃদয় 

পাঠক যদ্িইহাতে বিশুদ্ধ জীবন ও পবিত্র চরিত্রের কিঞ্চিন্মাত্র বৈচিত্র্য 

দেখিতে পাঁন তাহা! হইলেই ক্কতার্থ বোধ করিব। ইতি। 

কলিকাতা । 
অক্ষয় কুটার। শ্্ীরামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়। 

১০১, তালু নর, লেন | 
১ল। মার্চ । ১৮৯৬। 
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তাম্মস্থান ও বংশ। 

রা প্রদেশে দামোদর নদের পশ্চিম পার্থে ন্যনাধিক, ছুই ক্রোশ 

দুরবর্তী শাকরাঢা গ্রাম ৬প্রেমচন্ত্র তর্কবাগীশের জন্মভূমি। ১৪২৭ *শকাবে 
বৈশাখের দ্বিতীয় দিবসে শনিবার পূর্ণিমারাত্রিতে প্রেমচন্দের জন্ত হয়। 
লোকে এই গ্রামটীকে শাকনাড়া বলিয়া ডাকে । এই গ্রাম এক্ষণে জিলা 
পূর্বাংশ-বর্ধমানের মধ্যবর্তী রায়না থানার অন্তর্গত'। সম্প্রতি শাকরাঢা 
একটী সামান্য গ্রাম । ইহার বর্তমান লোকসুংখ্যা তিন শঙ্মাত্র। প্রেমচন্্র 
তর্কবাগীশ রাঘবপাগুবীয় কাব্যের নিজক্কত টাকার শেষে আত্মপরিচয় . 

প্রদানকাঁলে লিখিয়াছেন,- রি 

“যস্যাভবজ্জননভূঃ কিল শাকরাটা 

রাঢ়াহ্থ গাঢ়গরিমা গুণিনাং নিবাসাৎ। 

গ্রামে। নিকামস্ত্রখবদ্ধনবদ্ধমান- 

রাষ্ট্রান্তরালমিলিতঃ সরিতঃ গ্রতীচ্যাম্” ॥ 
(নিরতিশয় স্থুখবদ্ধন ৰর্ধমান রাজ্যের মধ্যে দামোদর নদের পশ্চিমে 

শাকরাঢ়া গ্রাম ধাহার জন্মভূমি । অনেক গুণবান্ লোকেরা এ গ্রামে বাস 

করায় উহা রাঢুদেশের মধ্যে অতিশয় গৌরবের স্থান হইয়াছে ।) 

শাকন্লাঢ়ার ভৌগলিক সংস্থান, এই কবিতাতেই নির্দিষ্ট হইক়্াছে। 

এক্ষণে এই সম্বন্ধে আর কয়েকটী কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। 



্ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত। 

দামোদর নদ বর্ধমান সহরের পশ্চিম দক্ষিণ হইয়া পূর্বদিকে প্রবাহিত। 
ন্ুতরাং তথা হইতে নির্দেশ করিতে হইলে শাকনাড়া উক্ত নদের দক্ষিণে 

বলিতে হয়, কিন্তু উক্ত নদ পুনর্ধার বক্রভাবে শাকনাড়ার অনতিদূর পুর্বে 

দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হইয়াছে, এই জন্যই অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী স্থান 
ধরিয়! গ্রামটা নদীর পশ্চিমে অবস্থিত বলা হইয়াছে । শাকনাড়াকে সংস্কৃত 

ভাষায় “শাকরাঁা” বলিয়। নির্দেশ করা অযুক্ত হয় নাই। বর্ণ পরিবর্তনে 
ইহার বৈশদ্য ও বৈচিত্র্য সম্পাদন করা হইয়াছে। শাস্ত্রে এরূপ দৃষ্টান্ত 
বিরল নহে। | 

« কেহ কেহ মনে করিতে পারেনং--তর্কবাগীশ কেবল অন্প্রাসের অনু- 

রোধে বর্ধমানের “নি কামস্থুখরদ্ধন” এবং জন্বস্থানের অন্থরাগেই নিজগ্রামের 

“গুধিনাং নিবাসাৎ রাট়াস্থ গাঢ়গরিমা” এই বিশেষণ দিয়াছেন। দারুণ 

ম্যালেরিয়া! অরের প্রাহূর্ভীবে & সকল স্থানের বর্তমান দুরবস্থা দেখিয়া 

লোকের মনে এইবপ তর্ক উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু এক সময়ে বর্ধমান 
যে নিতান্ত সুখের স্থান ছিল তাহ! বর্ণনা করিয়া প্রতিপন্ন করিবার আবশ্যক 
নাই। ১৭৭৫ শকে অর্থাৎ ন্যনাধিক ৪২ বৎসর পূর্বে তর্কবাগীশ পুর্বোদ্ধৃত 
কবিতাটা রচনা করিয়াছিলেন । তখন বঙ্গদেশের অনেক স্থানের জলবায়ু 
অপেক্ষা বর্ঘমানের জলবায়ু যে সমধিক স্বাস্থ্যকর ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। স্বাস্থ্যকর জলবায়ুর অন্বেষণে বর্ধমানবাসীদের স্থানাত্তরে কখন 

যাইতে হইত না। বর্ধমানের সেই সেই অসীম প্রান্তর, বিবিধশস্যপূর্ণ 
বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, কাকের চক্ষের ন্যায় মলিলে পরিপূর্ণ প্রকাণ্ড প্রকাও জলাশয়, 

সরোবরের পাড়ের উপর ও প্রান্তের স্থানে স্থানে সেই সমুন্নত শতাধিক 
বৎসরের অস্থথ, বট, তাল, বকুল প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী। আহা! ইহ] অপেক্ষা 

সুন্দর দৃশ্য বঙ্গদেশের কোথাও কি আছে? অন্যান্য.বিষয়ে দরিদ্র হইলেও 

এই সকল' সম্পত্তিতে তর্কবাগীশের জন্মস্থান যে সাতিশয় সৌভাগ্যবান ছিল 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। গ্রামের উত্তরে পূর্বমুখে প্রবাহিত একটা খাল। 
খালটা পশ্চিমে কিয়দুরে কয়েকটা মাঠের নালা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া 
শাকনাড়ার নিকটে এক ক্ষুত্র নদীর আকার ধারণ করিয়াছে । গ্রীষ্মকালে 

ইহা! গুফ হইত বলিয়া কৃষিকার্ষ্যের ন্থুবিধার নিমিত উন্নত বাধ দিয়াওজল 



প্রথম পরিচ্ছেদ । ৩ 

সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। কাজেই কোন কালেই জলাভাব হয় না। 
গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে তালা নামে (হিন্ুস্থানীয় তালাও শবের অপত্রশ ) 
এক বৃহৎ সরোবর। চতুর্দিকে সমুন্নত ও বিস্তৃত পাড়। পাড়ের স্থানে 

স্থানে ছায়ামণ্ডিত অশ্বথ বট বুক্ষ। গ্রীষ্মকালে প্রাতে ও সায়ংকালে 

তরুতলে বসিয়া সরোবরের মলিলকণঝাহী, প্রফুল্প-কমলদল-সংসর্গ-সুরতি 

প্রান্তরবাত সেবনে যে কিরূপ প্রীতি তাহ অন্ুতবকারীই বুবিতে ও বলিতে 

পারেন। এই সরোবরের উত্তরে একটা সমুন্নত ও বিস্তৃত ময়দান । ময়দানের 

পশ্চিমে একটা এবং দক্ষিণে কথিত “সরোবরের পূর্বপার্শ দিয়া আর একটা 
প্রশস্ত রাস্তার চিহব দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ময়দানের স্থানে স্থানে এবং 

সরোবরের উত্তর মোহনার নিকটে খনন করিলে লালবর্ণ ক্ষুদ্রাকার ইষ্টক- 
রাশি পাওয়! যায়। এক সময়ে অনাবৃষ্টি বশতঃ কৃষকেরা শদ্যরক্ষার্থে জল 

মেচন করিলে সরোবরটা একবারে পরিশুদ্ক হয়। এই সমর উহার 
মধাভাগে একটা বৃহৎ যুপকাষ্ঠ দেখা যায়। একটা মোট! এবং একট্রী সরু 
লৌহশৃঙ্খলে এই যূপের আগা গোড়া সন্বে্টিত। এইরূপ লৌহশৃঙ্খল- 
জড়িত যুপ সচরাচর দেখা যায় না। উহার অধ:স্তরে বহুতুর অর্থরাশি 
সঞ্চিত আছে বলিয়া জনপ্রবাদ। এই অর্থরাশি পাইক্খুর আশয়ে এক 

সাহসিক যুবকদল যৃপকাষ্ঠের চতুষ্ার্শ্ব খনন করিতে আরস্ত করে। 

নানাধিক ১৭১২ হাত গভীর খাদ করিবার পরে এক দিবস প্রাতে বেলা 
একপ্রহর সময়ে পাড়ের উপরে বৃক্ষতলে বসিয়া সকলে তামাঁক খাইতে- 

ছিল ও বিশ্রাম করিতেছিল, এমৎ্মময়ে যৃপের চারিদিগের মৃত্তিফারাশি 

অকস্মাৎ এরূপ সশকে থাত-মধ্যে পতিত হয় যে ৩৪ বিঘা দূরবর্তী পাড়ের 
উপরিস্থিত বৃক্ষ সকল প্রকম্পিত এবং মন্গুষ্যের৷ সহসা স্থানচ্যুত ও পতিত 

হয়। ভূমিকম্প সময়ে কখন কখন ভূগর্ভ সমালোড়িত হইলে যেরূপ 

শব্দ ও প্রকম্প হুইন্না থাকে সেইরূপ ভীষণশব্যান্বিত প্রকম্প অনুভব 

করিয়।৷ সকলে পর্য্যাকুল চিন্তে পলায়ন করিল এবং এই অদ্ভূত ব্যাপারটা 
ধনরক্ষার্থে নিযুক্ত যক্ষের কার্ধ্য বলিয়া স্থির করিল। তদবধি আর 

কেহ এই ধনোদ্ধারের চেষ্টা করে নাই। সঞ্চিত ধনের কাহিনী যাহাই 
হউক, এক সময়ে এই স্থান যে কোন নমৃদ্ধিশীলী লোকের আবাদভূমি 
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ছিল তদ্দিষয়ে অণুমাত্র সংশয় হয় না। কালআ্রোতে উহাদের ইতিবৃত্ত 
বিলুপ্ত হইয়! গিয়াছে, কেবল দীর্ঘ সরোবর ও সমুন্নত ময়দান আদি অতীত 
সমৃদ্ধিবিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। গ্রামে তূমাধিকারীর কোন অত্যাচার, 
ছিল না। ব্যাত্ব ভন্তুক আদিহিংআ জন্তর উপদ্রব ছিল না। শাকনাড়া 
সুখের স্থান বলিয়! বর্ণনা করিবার লময়ে সহৃদয় কবি তর্কবা্গীশ আশৈশব 

পরিচিত এই বিষয়গুলি যে ম্মরণ করেন,.নাই এরূপ বোধ হয় না। 
সত্য বটে, তাহার বংশীয়েরা উত্তম অক্রালিকা', পুক্রিণী ও বৃক্ষবাটিকা আদি 

নির্মাণ করিয়া আপনাদের জন্মভূমিকে 'এক্ষণে বিভূষিত করিয়াছেন, কিন্তু 

তর্কবাগীশের তাহা লক্ষা ছিল না । তিনি নিজ গ্রামকে গুণীদের নিবাঁস- 

ভূয়ি ও তজ্জন্ত অতিশয় গৌরবান্বিত বলিয়া যে বর্ণনা করিয়াছেন, এন্থানে 
গুণী শবে বোধ হয় তাহার নিজের পিতৃপুরুষেরাই তীহার উদ্দেশ্য। 

অবিলর্ষেই তাহাদের বিষয় কিছু বলিতে হইবে। তাহাদের জন্স্থান বলিয়া 

শাকনাড়া রাঁঢ়দেশের গৌরবস্থান এ কথা নিতান্ত অত্যুক্তি নহে । বিশেষতঃ 
তর্কবাগীশ স্বীয় পূর্বপুরুষদিগকে যেরূপ ভক্তি করিতেন তাহাতে তাহার 

মুখে এ কথা অতিশয় শোভাই পাইয়াছে সনেহ নাই। কিন্ত আমাদের 

বিবেচনায় তর্কবাতীশ স্বয়ংই উক্ত বিশেষণের অধিকতর দার্থকতা সংস্তাপন 
করিয়াছেন। তিনি শাকনাড়ায় জন্মগ্রহণ করাতে উহ! যে সমুদয় রাঢ়, 

দেশের একটা গৌরবের কারণ তদ্বিষয়ে বোধ হয় অধিক মতৈধ 

হইবে না। 

রাজা আদিশুর আপন রাঁজোর সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়া 
কান্যকুজেশ্বরের নিকট হইতে ভট্রনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ড. ছান্দড় এবং শ্রীহ্্ষ 

নামে পাঁচজন বেদপারগ ত্রাঙ্গণ আনাইয়াছিলেন। তাহাদের ক্রিয়াকলাপ 
ও যজ্ঞানুষ্ঠানবিধি দর্শন করিয়া! রাঁজা সাতিশয় সন্তোষলাভ করেন এবং 

তাহাদের বৃত্তির জন্ত রাঢজনপদমধ্যে অর্থাৎ ভাগীরঘীর দক্ষিণ পারে ত্রহ্গপুরী, 

গ্রামকুটা, হরিকুটা, কঙ্কগ্রাম ও বটগ্রাম এই পাচটা গ্রাম পাঁচজন ব্রাহ্মণকে 
প্রদান করেন। এক্ষণে এই সকল গ্রামের অবস্থানভূমি নির্ণয় করা সুকঠিন। 
কথিত পঞ্চ ব্রাহ্মণের যধো কশ্যপকুলসম্ভৃত দক্ষ তর্কবাগীপের রাট়ীর় বংশের 
আদিম পুরুষ। দক্ষের সন্তানেরা বছুকাল পর্য্যস্ত নিয়ত বেদাধ্যয়ন ও বৈদিক 
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ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সর্কেশ্বর ভট্টাচার্য অতিশয় 

বিদ্বান্, ক্রিয়াবান্ ও যশন্বী হইয়। উঠিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে ঢাকার অন্ত- 

গত বিক্রমপুর অঞ্চলে বাস করিয়া নান! বিষয়ে আধিপত্য, সম্মান ও সম্পত্তি 

লাভ করেন। এ অঞ্চলে যবনদিগের সমাগম ও রাজ্যারস্তের প্রারস্তেই 

তিনি বিক্রমপুরের নিকটবর্তী এক গ্রাম গুইতে রাট়ে অর্থাৎ গঙ্গার দক্ষিণ 

পার্থে আসিয়া বাস করেন। রাঢে বসতি স্থাপন করিবাঁর কিছুদিন পরেই 
তিনি মহাসমারোহে এক যঞজ্ঞান্ুষ্ঠান করেন। প্রসিদ্ধি আছে রাঢদেশে 

এরূপ যজ্ঞ কেহ কখন সম্পাদন করেম নাই ও দেখেন নাই। এই যজ্ঞানু- 

্ান সময়ে অবসথপাণন অর্থাৎ যজ্ঞান্তে যজ্ঞশালা ভগ্ন না করিয়া! আম্বুরণ 

তাহার রক্ষণাবেক্ষণ এবং তথায় নিয়ত হোমাদির অনুষ্ঠান এবং দানাদি 

করিতেন এই নিমিত্ত তৎসমকালীন পণ্ডিতের! সর্কেশ্বরকে “অবস্ী” এই 

আখ্যা প্রদীন করেন । এই বিষয়ে মিশ্রগ্রন্থে কবিতাটা এইররঁ আছে ।_ 

“নান মব্রেশ্বরঃ প্রাজ্ছে। দানৈঃ কল্পমহীরুহঃ |, 

অবসথীতি বিখ্যাতে। যজ্ঞেইবমথপালনাৎ” ॥ 

সর্কেশ্বরের দানের ইয়ত্তা ছিল না এই কথ! অদ্যাপি ঘটকের মুক্তকণ্ে 

পাঠ করিয়া থাকেন। তর্কবাগীশ রা'ঘবপাণুবীয় টাকার* প্রথমে সর্বেশ্বর 

উষ্রাচার্য্যের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন ;__ 

“আসীদসীমগরি মাম্পদকশ্যপর্ষি- 

বংশপ্রশংসিতজনুর্মনুতোহপ্যনূনঃ | 
সর্কেশ্বরোহনবরতক্রতুকর্ম্মনিষ্ঠা- 
নির্বর্িতাবসথিসংজ্ঞতয়। প্রতীতঃ” ॥ 

ইহাীতেও সর্বেশ্বরের অনবরত যজ্তকর্ম্মে নিষ্ঠাহেতু “অবসথী” এই 
সংস্ঞা প্রাপ্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। অবসথী সর্কেশ্বর রাঢ়প্রদেশের 
কোন্ স্থানে কোন্ গ্রামে যে বাস ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহ! 
এক্ষণে নির্ণয় করা .সহজ নহে। শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

অবসথী সর্কেশ্বরের বংশমস্তৃত। তিনি বলেন সর্বেশ্বর রাট়ে আসিয়! 
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এক্ষণকার হুগলী জেলার অন্তর্গত দেশমুখগ্রামে বসতি স্থাপন ও যজ্তাহুষ্ঠান 

করিয়াছিলেন।  সর্বেশ্বরের অধস্তন বংশধরগণের মধ্যে অনেকে এক্ষণে এই 
দেশমুখ গ্রামে বাস করিতেছেন এবং অনেকে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত 

রাঁমবাটা গ্রামে গিয়া বাস করেন। রামবাটী একটা প্রধান ও প্রাচীন 
গ্রাম। ইহা! শাকনাড়ার উত্তর পশ্চিমে এক ক্রোশ দুরে অবস্থিত। 
সর্ধেশ্বরের বংশীয়ের! রামবাটা হইতে আবার জমে ক্রমে পাষণ্ড, শাকনাড়া, 
পাঁকমাজিট! প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রামে গিয়া যেবাঁস করিয়াছেন এই বিষয়ে 

জনশ্রুতি রহিয়াছে। কাঁলের পরিবর্তন অনুসারে যজনশীল সর্বেশ্বরের 

অধস্তন বংশীয়দের বৈদিক কার্যে নিষ্ঠা যদিও ক্রমশঃ হাস পাইয়াছিল 

কিন্তু সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচিনা এবং অধ্যাপনা যে এই বংশীক্ষদিগের 
ব্যবসায় ছিল তদ্বিষয়ে কোন সনেহ নাই। যতদূর সন্ধানে জানিতে 
পারিয়াি* তাহাতে এই বংশস্ভূত রামচরণ বিদ্যালঙ্কার, অযোধ্যারাম 
্যায়রত্ব চতুতু্জ চুড়ামণি, শ্রীনাথ বিদ্যারত্ব, দিবাকর শিরোমণি, লক্ষণপুত্র 

বৃসিংহ বিদ্যাভূষণ, মুনিরাম বিদ্যাবাগীশ, রামনাথ বিদ্যালঙ্কার, রামজীবন 
নযায়বাগীশ, রামকান্ত-পুত্র নৃসিংহ তর্কপঞ্চানন এবং রামদাস ন্যায়পঞ্ধানন 

পণ্ডিতশ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া! রাঢ়ে যে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া- 
ছিলেন ইহ! প্রকাশ পায়। এতত্যতীত অনেকেরই সংস্কৃতবিদ্যায় অধিকার 
ও বিশেষ দৃষ্টি ছিল জানা যায়। এই নিমিত্ত রাপ্রদেশে এই বংশীয়দিগকে 

. অদ্যাপি ডষ্টাচাধ্য* বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে । এই বংশীয়দিগের 

অনেকেই অলঙ্কারশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তর্কবাগীশের পূর্বে রামচরণ 
বিদ্যালঙ্কার, মুনিরাম বিদ্যাবাগীশ এবং রামনাথ বিদ্যালস্কার আলঙ্কারিক 

বলিয়। বিখ্যাত ছিলেন। এই বিষয়ে রামচরণ বিদ্যালঙ্কারের অবিনশ্বর 
কীতিস্তস্ত বর্তমান। ইনিই সেই সাহিত্যদর্পণ নামক প্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থের 
বিখ্যাত টাকাকর্তী। এই স্থানে তাহার টাকার আদ্যন্তের কবিতা দুইটা 

উদ্ধৃত করিলাম। 
আদিতে মঙ্গলাচরণের পর,-- 

*্ীবিশ্বনাথকবিরাজকৃতিপ্রণীতং . 

সাহিত্যদর্পণমতিস্থগিতগ্রমেয়ং। 
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শ্রীমদ্বিধায় চরণং শরণং গুরূণাং 

যত্বেন রামচরণে! বিবুণোতি বিপ্রঃ? ॥ 
| অন্ত) | 

অক্ষিপক্ষরসচন্দ্রসম্মিতে হায়নে শকবন্থুন্ধরাপতেঃ। 

প্রীলরামচরণাগ্রজন্মন! দর্পণপ্য বিবৃতিঃ প্রকাশিতা ॥ 

রামচরণ বিদ্যালঙ্কার, ১৬২৩ শকে অর্থাৎ তর্কবাগীশের জন্মগ্রহণের 

প্রায় ১০৪ বৎসর পূর্বে সাহিত্যদর্পণের এই টাকা রচনা করেন। এই 
টাকাখানি আলঙ্কারিকদের মধ্যে অবিদিত নহে। বাঙ্গালা ও হিনুস্থানে 

ইহার অতিশয় সমাদর। যতদিন অলঙ্কারের আলোচনা থাকিবে ততদিন 
এই টাকার লোপ হইবার সম্ভাবনা নাই। তর্কবাগীশ এই টীকাথানির 

যথেষ্ট প্রশংসা! করিতেন এবং এই বিষয়ে তাহার মত বোধ হয় আঘসম্বাদী। 

রামচরণের অধস্তন বংশীয়েরা অন্যাপি পূর্বকথিত রামবাটা গ্রটুমে বাস 
করিতেছেন। | 

তর্কবাগীশের বৃদ্ধপ্রপিতামহু মুনিাম বিদ্যাবাগীশ এক্জন বিখাত 
পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ন্যুনাধিক ১৮* বৎসর পূর্বে খু ১৬৩২৩৩ শকে ) 

আরংজীবের রাজত্বকালের শেষভাগে প্রাছ্ভূত ছিলেন। নানা শাস্ত্রে 
বিশেষতঃ দর্শনশ্বান্ত্রের পাঠনাকার্য্ে তিনি পর্্যাপ্তরূপে পট্ ছিলেন । এক 

সময়ে বঙ্গমধ্যে অদ্বিতীয় শ্মার্ত বলিয়াও প্রতিষ্ঠালাত করিয়াছিলেন । প্রথমে 

তিনি নিজগ্রাম শাকনাড়ায় চতুষ্পাঠী খুলিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। 
পরে নানাদেশীয় ছাত্র আসিয়া পাঠার্থা হওয়ায় কয়েকজন হিতৈষীর অনু- 

রোধ ক্রমে বর্ধমানের নিকটবর্তী খাজা হরের-বেড় নামক গ্রামে গিয়া 
চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। তথায় তাহার পাঠশালার বিলক্ষণ উন্নতি হয়। 
এই সময্নে তাহার পার্তিত্যের গৌরব সমধিকরূপে বিস্তৃত হইবার বিষয়ে 
কয়েকটা ঘটনা উপস্থিত হয়। একদা কাল্নার নিকটবর্তী এক গ্রাম হইতে 
তরুণবয়স্কা একটা তন্তবায়জাতীয়! রমণী কয়েকটা শ্বজাতীয় লোক এবং 
বিজাতীয় কয়েকজন রাজপুরুষ সমভিব্যাহারে বিদ্যাবাগীশের পাঠশালায় 
উপস্থিত হয়, এবং নয় দিবস পূর্বে তাহার স্বামীর মৃত্যু হওয়ায় দেহ ত্ম্ী- 
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ভূত হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে সে সহমরণ কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে 
কি না বলিয়া ব্যবস্থা চাহে। বিদ্যাবাগীশ 'সহমরণের তাঁদুশ অনুমোদন 
করিতেন ন| বলিয়াই হউক বা! অল্পবয়স্থা স্ত্রীলোকটীর প্রতি দয়ার্্রচিত্ত 

হইয়াই হউক প্রথমে তিনি জ্রীলোকটাকে তাহার সঙ্কর্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত 
করিবার চেষ্টা করেন এবং অনেকণদিবস অতীত হইয়াছে, পতিবিয়োগ- 

শোকাবেগ সহাপ্রায় হইয়া আসিয়াছে, এখন আর এ উদ্যম কেন, বলিগ্না 

বুঝাইতে লাগিলেন। তত্তভবায়রমণীর চিত্ত স্থিরসঙ্কপ্লারূট, প্রতিনিবৃত্ত 

হুইবাঁর নহে। সে কাতরবচনে বাম্পগদ্গদস্বরে বলিতে লাগিল,--মহাশয় ! 

সময়ে উপস্থিত হওয়া! আমার সাধ্যাকত্ত ছিল না, পত্তির মৃত্যুসময়ে নিকটে 

ছিলাম না। আত্মীয়ের এ দুর্ঘটনার সমাচার যথাসময়ে দেন নাই । কাঁল- 
বিলম্বে সম্বাদ পাইয়! ব্যবস্থার নিমিত্ত নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের নিকট গিয়া- 
ছিলাম।” তাহারাও কালবিলম্ব দোষ ধরিয়া ব্যবস্থা দেন নাই। আপনি 

বিখ্যাত পণ্ডিত শুনিয়া নিকটে আসিয়াছি। কালাতীত দোষে এইরূপ 

কর্ম পণ্ড হইলে তাহার অনুষ্ঠান বিষয়ে শাস্ত্রে অবস্ত কোন যুক্তি থাঁক! 

সম্ভব। যবনরাজ্যে বাস। রূপযৌবনদম্পন্ন কুলকামিনীজনের প্রতি যে 

অত্যাচার হুইয়! পাকে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আমার বয়স ও 

রূপলাবণ্য শ্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ইতিপুর্ববে কুলকামিনী ছিলাম, 
এক্ষণে মৃত পির গুণ স্মরণ করিয়া অধীরভাবে গৃহের বাহির হইয়াছি। 

রাজপুরুষদিগের দৃষ্টিপথে পড়িয়াছি। ভাবী অশুভ ফল প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, 
আত্মহত্যা দোষে পতিত না হই বলিয়া শাস্ত্রের আশ্রম্ন এবং লৌকাস্তরিত 
স্বামীর পার্থ ঈীড়াইতে প্রার্থনা করিতেছি। তাহা হইলেই অতয়পদ 

পাইব। আপনি সর্বজ্ঞ পণ্ডিত। সকল খুলিয়া বলিলাম । দয় করিয়া 
ব্যবস্থা দিউন। বিদ্যাবাগীশ তন্তবায়রমণীর প্রগাঁ পতিভক্তি ও বাঁক্- 

শক্তি সন্দর্শন করিয়া! চমৎকৃত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ মধ্যে একটা ব্যবস্থা- 
পত্র লিখিয়! দিলেন। কহিলেন,--শশানে তোমার পতির চিতাগ্নির অব- 

শেষ থাকিলে চিতারোহণ করিতে পারিবে, এই ব্যবস্থা দিলাম এবং অদ্যাপি 
চিতায় যে অগ্মি আছে ও তোমার উদ্দেশ যে ন্থুষিদ্ধ হইবে তাহাও গণন! 
করিয়। দেখিলাম। এই ব্যবস্থা শুনিয়া স্রীলৌকটা একেবারে তৃমিভে 
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সাষ্ঠাঙ্গ শ্রপিপাত করিতে করিতে কিযৎক্ষণ নীরব থাকিয়া! উচৈদ্ঘয়ে 
বলিয়া উঠিল,+-পঙডিত মহাশয়! আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, পত্তিয় 

চিতায় অগ্ি ধুঁয়াইতেছে, আমার ইই্সাধন হইয়াছে। আমি শৃত্রকপ্যা 

কি্সার বলিব? এই যাত্র বািতেছি, আপনার লোকান্তে আপনার 

পত্ধীও নগ্ন করিবেন। 

ট্রীলোকটার দজে যে কয়েকজন রাজপুরুষ ছিল তাহাদের মধো কেহ 

কেছ বর্ধমানের নায়েব ছুবাদারের নিকট গিক্লা এই বৃত্বান্ত জানাইল। 

পণ্ডিতের উত্তেগনাগন স্ত্রীলোকটা শ্ঁশানে পুনর্ধার অনি গ্বাপন করাইয়। 

চিতারোহণ করিতে না পায়ে এই বিষয় সতর্ক থাকিবার নিমিত্ত নায়েষ 

স্থবাদার তৎক্ষণাৎ কয়েকজন অশ্বারোহী দূত পরের করিলেন। তত্তবাক- 
রমণী আত্মীয় ও রক্ষকগণ সঙ্গে পৌছিবার বহুপূর্ব্বে অশ্বারোহী দৃত্ধের! 
উপস্থিত হইয়! চিতায় ধূমার়মান অগ্নি দেখিতে গান এবং ভামুলারে 
স্বাদারের নিকটে আবেদনপত্র পাঠাইয়া দেয়। তন্কবায়রমণী বিদ- 

বাগীশের ব্যবস্থান্থুলারে বিধিপূর্বক চিঙারোহণ করিবার পরে নবর্ধীপের 

রাজ| বিদ্যাবাখীশকফে আহ্বান করেন এবং ব্যবস্থাবিষয়ে তাহার যুক্তির 

প্রশংসা করিয়া বহুতর পগ্ডিতগণ সমক্ষে সম্মান বর্ধন ক্ররেন। এদিকে 
বর্ধমানের নায়েব স্ুবাদার দরবারে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত বিদ্যাবাগগীশকে 

ডাকাইয়া পাঠান। স্ুবাদার প্রথমতঃ বিদ্গাবাগীশের বছুসংখ্যক ছাত্রের 

দৈনন্দিন আহার-যৌজনার কি সংস্থান আছে ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করেন। 

স্থবাদারের প্রধান হিন্দু কম্মচারী পণ্ডিতদিগের টোলে যে প্রণালীতে পাঠনা 
ও ছাত্রদিগের জাহার-বোজন! কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং পণ্ডিতদিগের 

অর্থাগমের ঘে যে উপায়, তৎসমুদায় সবিষ্তরে বর্ণনা করিল। ন্ুবাদারের 

আদেশ অনুসারে বিদ্যাবাগীশকে করেক দিবস দরবারে যাতায়াত করিতে 
হয়। এক দিবস দরবারে আসিয়া আদেশ প্রতীক্ষা করিতে করিতে মধ্যাহ 

সময় উপস্থিত হইল । ভূত্যেরা বথানিয়মে সুবাঙগারের ভোজনবামন্ত্রী এক গৃহ 

মধ্যে বহিয়া আনিতে লাগিল । বিধ্যাবাগীশ প্রস্থান করিবেন এমন সময়ে 
একখানি কাগজ হত্তে এক বন বালক তাহার সন্ঘু্থে বণডারফান হইল 

এবং ভাছা অর্গণ করিবার নিনিত হস্ত প্রসারণ করিল। এ দানপনে 
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শাকনাড়। ও লালগঞ্জ এই ছুইখানি গ্রাম পঙ্ডিতের বৃত্বির নিমিত্ত প্রদত্ব 

হইয়াছে, ইহ! স্ববাদারের লোক প্ডিতকে জ্ঞাত করিল। বিদ্যাবাগীশ 

নীরৰ ও তটস্থ। ভিনি প্রাতে ক্নান করিয়া দরবারে আসিয়াছিলেন। 
সন্ধণাবন্দনাদি সমুদায় নিত্যকর্ম সমাপন করেন নাই। দেখিজেন,-_স্ুবা- 

দ্রার থান] থাইতে খাইতে কাঁগজথানি প্রদ্দান করিলেন, এবং যাহারা ভোজন 

পাত্র বহিতেছিল তাহাদের মধ্যে এক বালক অপবিত্র হস্তেই তাহা 

আনিয়া দিতেছে। গ্রহণ করিবার নিমিত্ত তাহার হাত আর উঠিল না। 

তাহা দেখিয়া “বে অকুব বামন্” এই কথাটা যবন বালক মৃদ্ুমন্দ স্বরে 

ব্ধিয়া উঠিল। অপর সকলে “দে অকুৰ আহাম্মক” বলিতে লাগিল! 
“গোয়ার আহাম্মক” এই কথা স্ুবাদারের মুখ হইতেও বিনিগ্গত হইল। 
বিদ্যাবাগীশ অক্ষুন্ধতাবে টোলে ফিরিয়া আঁদিলেন এবং পুনর্বার স্নান 

ও সন্ধ্যাবন্দনাদি করিলেন । পর দিবস সুবাদারের প্রধান হিন্দু কর্মচারী 
বিদ্যাবাগীশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাহার নিমিত্ত অনেক যত্ব করিয়া- 

ছিলেন, কিন্ত নি্কর ভূমিদানের সনন্গখানি বহুমানপূর্র্বক গ্রহণ না৷ করায় 
নায়েব স্ুবাদার বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন বলিতে লাগিলেন । বিদ্যা- 

বাগীশ বলিলেন/-তিনি নায়েব স্থবাদীরের বিরক্তি এবং তাহার পারিষদ- 

বর্গের ব্যঙ্গোক্তিতে অগুমাত্র ক্ন্ধ নহেন। অপবিত্র কাগজখানি আপন 
পবিত্র গ্রস্থমধ্যে অথবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় পবিত্র সামগ্রীত্র সঙ্গে বাঝ্মধ্যে 

যত্বপূর্রবক রাখিতে বাসন! করেন না । একবারে ছুইথানি গ্রাম নিষ্কররূপে 

ফ্বানের প্রস্তাব! ইহার তত্বাবধান কার্ষ্যে অনেক সময় অতিবাহিত হইবে । 

অধর্্মপরায়ণ কর্মচারীর অবৈধাচরণে সহায়তা অথবা অনুমোদন করিতে 

হঈবে। ক্রযে অর্থলালস! বৃদ্ধি হইবে । লালগঞ্জের সমৃদ্ধিশালী তন্তবায়- 

গণের সহিত নান! বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হইবে এবং এই সকল ব্যাপারে 

তাহার সঙ্কল্পিত পাঠনাকার্য্যের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিবে। দুরূহ শাস্ত্রের 

পাঠার্থী হইয়া নানা দেশ হইতে অনেকগুলি ছাত্র সমবেত। তাহাদের, 

নিকটে অধ্যাপলাকার্ষেয অক্ষম বলিয়া! পরিচিত হওয়া অপেক্ষা! যবনসভায় 

মির্বোধ বলিয়া পরিচিত থাকা ক্ষোভের বিষয় হইবে না। ইহা! শুনিয়া হিন্দ 
কর্ণচারী বলিলেন)--”ইহাকেই পণ্ডিত-ূর্খ এবং এইপ্রক্কার বুদ্ধিকেই অপরি- 



গারদর্শিনী” বলিয়া! লোকে নির্দেশ করিয়া থাকে। বিদ্যাবাগীশ বলি- 

লেন, ইহা কেবল রুচিটবচিত্রের ফল। চিত্তের অরুচিকর কার্ধ্য সম্পাদন 
না করিয়। তাহার মনে কখন বিকার বা ক্ষোভ জন্মে নাই) তিনি কখন এরূপ 
সম্পত্তি লাভের আশা করেন নাই এবং লন্ধ-নাঁশের নিমিত্ত ছুঃখিত নছেন) 
এরূপ পুরস্কার ও তিরস্কারে তাহার চিত্তক্ষোভ জন্মে নাই। যাহাই বন্গুম 
বিদ্যাবাগীশ এই সম্পর্কে বাঙ্গোক্তি বিষয়ে নিজ পরিবারবর্গ হইতেও নিস্তার 

পান নাই। বিদ্যাবাগীশ জলকষ্ট নিবারধ নিমিত্ত শাকনাড়া মধো একটা 
পু্ধরিণী খনন করেন। এই উপলক্ষো তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আত্মারাম বিদ্যা 

লঙ্কার বাঙ্গচ্ছলে বলিয়াছিলেন, শাস্্রচিন্তায় বিদযাবাগীশের মস্তিষ্ক বিপর্যস্ত 

হইয়া গিয়াছে । এই নিমিত্ত তিনি অযাচিত ধনসম্পত্তি হস্তে পাইয়াও 

পরিতাগ করিয়াছেন। নচেৎ পুঙ্রিণী কেন? মনে করিলে বিদ্যাবাগীশ 

একটা দীর্থিকা নির্মাণ করিতে পারিতেন। যাহা হউক, বিদ্যাঁবাগ্লীশ তৎ- 

কালে ধনসম্পত্তিলাতে বঞ্চিত হইলেন বটে, কিন্তু যশোলাতে বঞ্চিত হয়েন 

নাই । যতই তাহার বয়োবুদ্ধি হইতে লাগিল ততই তিনি সর্বত্র অধিকতর 

যশন্বী হইতে লাগিলেন। এ্পূপ কিন্বদস্তী আছে, নবদ্বীপের পণ্ডিতেরাও 

তাহার যশে ঈর্াস্িত হইতেন। ইদানীস্তন লোকের স্যান তত্সময়ে পূর্ব- 
দেশীয়েরা গঙ্গার দক্ষিণ পারের লোকদিগকে "“রেটো মূর্খ” বলিয়া ঘ্বণা করি- 
তেন। মুনিরাম রেড়ো হইয়া নবদ্ধীপের পঙ্ডিতদিগের প্রতিত্ন্দী হইবেন ইহা 

কোনমতে তাহাদের সহ হইবার কথা ছিল না। এই দ্বেষাদ্বেধী সম্বন্ধে ছুই. 
একটা গল্প এই স্থানে সন্নিবেশিত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। 

এক সময়ে নবদ্বীপের পগ্গিতের]! একজন দাঁড়িওয়ালা মোসলমানের 

মন্তকে এক কলস গঙ্গাজল দিয়! তাহা রাঢ়ের পণ্ডিতদ্িগের নিকটে পাঠা- 

ইয়া দেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতদের এই ধারণা ছিল,--গঙ্গাজল যবনপৃষ্ট 

হইলেও তাহার মাহাত্ম্য যে অথপ্ডতিত থাকে এই তত্ব রাড়ের পণ্ডিতের? 
অবগত মহেন। কিন্তু মুনিরামের নিকটে তাহাদের এই চালাকি খাটে 
নাই। তিনি এরজ্জল অতি সমাদরে গ্রহণ করিলেন এবং স্বীয় পবিত্র 
গোশালায় একটা গর্ভ খনন করাইয়া তী জল ঢালাইলেন, পরে সবাদ্ধবে 

মহা সমারোহে তাহাতে মস্তক সিঞ্চনাদি কার্য সম্পন্ন করিলেন। পরিশেষে 



২২. প্রেমনন্ত্র 

রাগের সুদূ্ণত গঞ্ষোদক উপচৌকন দিয়াছেন বলিয়! অসংখ্য ধনাবাগ 

প্রদানপূর্ববক নবস্থীপের পঙ্জিতদিগকে সংস্কৃত ভাষা একখানি পত্র 
লিখিলেন। তাহাতে প্রেরিত জল গ্রহণ প্রণালী বর্ণনাও করিলেন এবং 
মোনলমান বাহককে বহুবিধ পুরস্কায় প্রদান করিয়! পত্রসহ বিদ্ধায় করি- 

জেন। প্রেরিত পত্রে ইহাও ন্লিখিত হুইক্াাছিল যে পুরাতন মহ্র্ষিগণ 

গতাঙ্ুগতিক ন্যাঙাহথসারে কেবল তক্তিভাবতঃ গল্গাজলের মাহাত্মা কীর্তন 
ফরেন নাই। ভুয়োদর্শন দ্বারা ইছার গুণোৎকর্ষ সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া 
খণ গান করিয়! গিয়াছেন | নদাত্তরের জল দেশ বিশেষে প্রবাছিত হইয়া 

গ্রদুষিত হইতে দেখা যায়। কোনওনদীর জল তুলিরা রাখিলে_.ফীটাধুপুর্ণ ও 
বিকৃত হুইয়! পড়ে কিন্তু গঙ্জাজলে সে সকল দোষ লক্ষিত হয় ন। গঙ্গাজল 
গাপন প্রবাহ মধ্যে এরপ স্বাস্থ্যকর পবিত্র পদার্থরাশি বহন করে, যে ইহার 

মংস্পর্শেঞ্াবিত দেশ ও সংন্পৃষ্ট পাত্রও পবিত্র হইয়া যায়; অবগাহনে 

শরীর-ভারের লাঘব হয়, পানে দীপনত্ব ও রুচ্যত্ব লক্ষিত হয়, সুম্যকৃ সেবনে 

রোগী রোগমুক্ত হয় এবং পতিত অস্ত লোক দেবতুল্য হুইয়! যায়, হীন- 
দাতি সংস্পর্শে ইহার তাবাস্তর ও গুণাস্তরের আশঙ্ক। অন্তরে সমুদিত হয় না। 

দ্বিতীয় গল্লটাও কৌতুকাঁবহ। একদা বিশেষ কার্ম্যোপলক্ষ্যে নবনদ্ধীপের 
স্বাঞ্জবাটাতে বছতর ্রাহ্মণপণ্ডিত নিমন্ত্রিত। মুনিরাম প্রভৃতি রাঢ়দেশীয় 

কয়েক জন পণ্ডিতও তথায় উপস্থিত। নবদীপের পঙ্ডিতেরা রাধার নিকট 

ঘভিযোগ করিলেন,__রেঢ়ো পঙ্িতের! মদকদিগের প্রস্তত করা মিঠাই 
আদি ভক্ষণ করিয়। থাকেন এবং শ্রাদ্ধাদি কার্ধ্যে থেজুরে গুড় দিয়া থাকেন, 

কাজেই উহারা তরষ্টাচার। অতএব প্রকৃত পপ্ডিতদ্িগের সহিত উহ্থীরা 
বিদায় পাইবার অযোগ্য | এই বিষয়ের যাধাতথা জানবার নিমিত্ত রাজ 

মুনির়ামকে জিজ্ঞাসা করিলেন । মুনিরাম বলিলেন,__মহারাজ ! আমাদের 
দেশে আমার এবং আমার ন্যায় পঙ্ডিতদের আদৌ মিঠাই খাওয়া হয় না, 
কারণ তথায় কোন ব্রাহ্মণ কদাচ মিষ্টাক্সের দোকান করে ন!। যদি কোথাও 

একটা ব্রাক্ষণের দোকান এবং তৎপার্থে একটী মদ্কের দোকান থাকে এবং 

কোন্ দোকানের হিঠাই লওয়া উচিত বলিয়। কেহ আমার ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা 
করে, তবে আহি তাহাকে ষদকের দোকান হইতেই ফিঠাই লইতে বলিৰ । 



প্রথম পরিচ্ছেদ। ১৩ 

মিঠাইয়ের দোকান বা প্রান্ধণের ফার্ধয নহে, যে বাক্তি এগ কাধ করে 
সে ব্রাহ্মণ নহে, নে অবশ্ত পতিত । এরূপ পণ্ডিত ব্রাঙ্গণ অগেক্ষা গবধর্থ 

নিরত শুজ্ধাতার শুড্রও অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ । আর খেল্ুরে গুড় অত্রান্ধীর 
ইহা রাছ়ের পণ্ডিতের] জানেন নী! বলিয়! যে অভিযোগ হইল, তদ্বিধর়ে 
এষ কথা বলিলেই বোধ হয় পর্ধ্যা্ত হইত ) খেঞ্ছুরে গুড় শ্রান্ধাদিতে ব্যব- 
হার কর! দুরে থাকুক, খেজুর গাছ হুইতে যে গুড় প্রস্তুত হয় এই কথ 
রাঢ়ের লোকের! এপর্যাস্ত অবগত নছে। এইয়প উত্তরে রাজা সাতিশক় 
সন্তষ্ট হই! যুনিরামকেই সর্বোচ্চ বিদায় দিলেন। ১ 

মুনিরামের নামে *এইরূপ আরও জ্ষনেফ গল্প প্রচলিত আছে। লক্ল- 
গুলির মূলে গ্রন্কৃত ঘটন! কি ছিল তাহা! এক্ষণে নিশ্চয় করিয়া আমরা 
বলিতে পারি না। গঞ্চগুলি ত্বারা অন্ততঃ ইহা জান! যায় যে মুমিরাষ 

একজন বহুদর্শী ও গ্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। কবিকুলচুড়ীমস্থি কালি- 

দ্বাসও এইকপ অনেক গল্পের নায়ক। এমন কি কত ধাঙ্গাল! প্রহেলিকার 
ভণিতিও তাহার নামে প্রচলিত। কালিদাসের কোনও গ্রস্থাদি না 

থাকিলেও এইগুলি দ্বারা তিনি যে একজন বিখ্যাত কবি রর তাহা 
অনুমান করা যাইত । 

মুনিরামের তায় তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আখ্ারাম বিদযালস্কার ও অযোধ্যা- 

রামন্তায়রত্বের সবিস্তর বিবরণ সংগ্রছে আমর! নিরাশ হইয়াছি। এইমাত্র 
জান। যায় যে মুনিরামের এবং তাহার সহ্োদরদিগের সমগ্নে অবলথী সর্কে- 

স্বরের রাচ়ীয় বংশমধ্যে শাকনাড়ার অধিবাসীরা পঙ্ডিতপদ্দবীতে বিশেষ, 

প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন । সহ্বোদরদিগের কথা দুরে থাকুক, বোধ হয় 

প্রতিভাশালী মুনিরামের কীন্তিতে তৎলমকালীন রাড়ের অপর সকল পণ্ডিতই 
মলিনপ্রভ হুইয় পড়িয়াছিলেন। মুনিরামের রূত কোন গ্রন্থ আমর প্রাপ্ত 

হইনাই। স্ভায়ত্র অবলম্বন করিয়া বহু যত্বে তিনি যে একখানি স্তায়গ্রস্ 
এবং ক্য়েকখানি স্ৃতিগ্রন্থ রচন| করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় অন্থান্ত পুস্তক 

বলির সহিত দামোদরের প্রবল বন্তায় এবং মারহাট্টাদের দৌরায্মো বিনষ্ট 

হইয়! গিয়াছিল। মুনিরাম তিনটা পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হয়েন। 
তখন তাহার বন্দ ৮৫1৮৮ রৎসর হ্হয়াছিল। তখন পর্ধান্ত নিজ গ্রাষে 
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তাহার পাঠনাকাধ্য অবাহতরূপে চলিতেছিল । কয়েক দিবস সামান্ত জরের 
পর একফিন অপরাহ্ন সময়ে অকন্মাৎ তাহার মৃচ্ছ1হক্ধ। ছাত্র ও আত্মীয় 
গণ তাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত বোধ করিয়া সসন্ত্রমে তাহাকে প্রাঙ্গণে 
আনয়ন করে। পদতলে গর্ভ খনন ও তাহা গঙ্গাজলে পরিপূর্ণ করিয় 

তাহাতে খুল্ফদ্বয় কেহ কেহ ডুবায়া ধরিল এবং কেহ কেহ মন্তকপ্রদেশে 

গঙ্গাজলের ঘট ও তুললী গাছ রাখিয়া মুখে ও মন্তকে গঙ্গাজল সেচন করিতে 

লাগিল। নকলে উচচ্চঃগ্বরে দেবতাদের নাম শুনাইতে লাগিল। পুর্ব ও 

দক্ষিণ দেশীয় কয়েকজন ছাত্র মন্তকের নিকট বসিয়া গঙ্গালাভ হইল, মুক্তির 

গ্রার্মীন৷ করুন, অবনত আপনার মোক্ষ* প্রাপ্তি হইবে উল্লেখ করিতে করিতে 
। তারস্বরে ঠাকুরদের নাম কীর্তন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সুনিরামের 

মৃতকল্প দেহে চৈতন্ত সঞ্চার হইল এবং তিনি অঙ্গুলি পরিচালন দ্বার! নীরব 

হইতে সঞ্ললফ্চে সঙ্কেত করিলেন । ফলে তখন তাহার মৃত্যু হইল না। আরও 
কয়েকদিন তাহাকে জীবিত থাকিতে হইয়াছিল । এই সময়ে একদিন তিনি 

আপন আত্মীয় ও ছাত্রদিগকে ধীরে ধীরে বলিলেন-ৃত্যুসময়ে মুমুষূকে 
টানাটানি করিয়া! প্রান্তরে ফেলিও না ও চীৎকার রবে উদ্বেজিত করিও ন]। 

প্রশান্তভাবে তাহাকে মরিতে দেওয়া উচিত। তখন তাহার সমক্ষে 

গৃছাত্যন্তর বা প্রান্তর সমান সন্দৈহ নাই, কিন্তু নিজ গৃহে বন্ধুজনবেষ্টিত 

হইয়। মরিতেছে এইরূপ জ্ঞান থাকিলে চিত্তের শাস্তি জন্মে। অস্তগমন' 

. মহা অবসাদের সময় । তখন সমুদয় শারীরিক ও মানসিক ব্যাপার একাস্ত 

শিথিল, কেবল অভ্যন্তরে অনিলরাশির প্রবল গণ্ডগোল । উদ্ান বায়ুর 
উতক্রমণ চেষ্টা, কিন্তু তাহাকে অধোদিগে টানিয়া রাখিতে অপানের চেষ্টা । 

এমন সময়ে মুমুযুঁকে উদ্বেজিত করা অবৈধ । কামনা করিলেই অথবা 
প্রতিনিধি দ্বারা উচ্চরবে দেবতানাম উচ্চারণ করাইলেই মুক্কিলাভ হয় ন। 

ঘেবভাগণ বধির বলিয়া জানি না। উচ্চৈঃস্বরে দেবতাদিগকে আহ্বান 

করার গ্রয়োঞ্জন দেখি না। আর যদ্দি কামনাই থাকিল তবে মুক্তির 

প্রত্যাশা কোথায়? আমি এমত কোন কাজ করি নাই এবং একপ জ্ঞান 

অর্জন করি. নাই যে মোক্ষপদের অধিকারী হইতে পারি। এ পর্য্য্ত 
বলবতী কর্মগ্রবৃতি 'ছার! প্রেরিত হইয়া. .এহিক-কামনায় মত ছিলাম? 
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্বর্থত্যা্, অভিমানপরিহার অভ্যান করিতে পারি নাই; অদ্যাপি মায়ার 
ঘোর সম্পূর্ণরূপে কাটে নাই, জ্ঞানের উজ্জল বিকাশ অথবা পূর্বজন্মার্জিত 
ংস্কারের ফল বা! কোন সাধনাবল দেখিতে পাই নাই ; আমি ভ্ঞানীকি 

কর্থারপে পরিগণিত হইব বুঝিতে পারি নাই। জ্ঞানবিশেষের সাক্ষাৎকার 

মুক্তির কারণ) সেই ভ্ঞানবিশেষের ন্কত্তি না হইলে মনুষ্য উন্নত পদ পায় না। 

কাজেই আমার পুনরাবর্তভন অনিবার্ধ্য ; সম্মুখে অনস্ত ভবিষ্যৎ দেখিতে ছি। 
অতীতের ইয়ত্ব কে জানে? শুভাকাক্ষা থাকিলে সকলে একমনে এই 
প্রার্থন। করিও আমি যেন কোন পবিত্র ব্রাঙ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিতে পারি, 

ও এইরূপ শাস্ত্রের আলোচন1 ও অধ্যার্থনা করিতে এবং শেষ দিন পর্যন্ত 
সকলকে জ্ঞানশিক্ষা দিতে সমর্থ হই। | 

শুনিতে পাই একদিন অপরাহ্নে এইরূপ কথা কহিতে কহিতে রা 
নীরব হয়েন। নিদ্রাবেশ হইল বলিয়৷ সকলে ভাবিলেন কিন্ত সৈই*নিত্রাই 
দীর্ঘনিদ্রা রূপে পরিণত হইল, আর জাগিলেন না । মুখমগডলে যার 

কোন চিহ্ন লক্ষিত হইল না। 
সারবান্ প্রায় বাহ্যাড়ম্বর-শুনা। জগতে কত শত সারাল পদার্থ 

অন্যের অজ্ঞাতসারে সময়আোতে পতিত ও বিলুপ্ত হয়। ১বৃদ্পরস্পরাগত 

কতকগুলি প্রবাদ ভিন্ন এই জ্ঞানরাশি মুনিরামের অন্য কোন চিহ্ছই নাই। 
মুনিরামের মৃতদেহ নিজকৃত পুষ্করিণীর পাড়ে তন্ীভৃত হয়। এসঙ্গে 

তাহার পত্বী সহমৃতা হয়েন। ইহাতে পূর্বকথিত তন্তবায়-কন্যার ভবিষ্যৎ 
বাক্য হ্থসিদ্ধ হয়। সেই অবধি মুনিরামের পুষ্করিণীটা “দতীর পুকুর* বলিয়া 

বিখ্যাত ছিল। তর্কবাগীশের জীবনসময়ে পুষ্করিণীটার পুনঃসংস্কার হয়। 

চতুর্দিকে যে সকল ফলবান্ বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল তাহ ক্রমে পল্পবিত 
ও ফলিত হইয়! এক্ষণে গ্রামের শোভা! সম্পাদন করিয়াছে। লালগঞ্জ নামে 

যে গ্রামখানির কথা পূর্বে উল্লিধিত হইয়াছে, তাহা শাকনাড়ার অতি সঙ্গি. 

হিত উত্তর পশ্চিম কোণে সন্নিবেশিত ছিল, এক্ষণে একবারে বিলুপ্ত হইয়া 
গিয়াছে । মুনিরামের সময়ে ইহা অতি সমৃষ্ধিশালী ছিল। সমৃদ্ধি দেখিয়া 

পিগারীর! এই গ্রাম উপর্ধ্যপরি ছুইবার আক্রমণ ও নুন করে। এই 

প্রদেশে পিগারীদিগকে বর্গী বলিয়া কহিত। বর্গীরা অস্বারোহণে 



১৬... পরে ত্কবাপীশের জীবনচরিত। 
জকন্মাৎ আসিয়া লালগঞ্জের ধনশালী তন্তবায় এবং বণিকৃদিগের উপর 
আক্রমণ করিত। এই অবকাশে শাকনাড়ার অধিবানীর] আপন আপন 

ধনসম্পত্তি ও প্রাণ লইয়! গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত পপূর্ববকখিত 
তালানামক পুঙ্রিণীর উচ্চ পাড়ের অন্তরালে গিয়া লুকাইত এবং অত্যাচার- 

কারীদের গন্তবামার্গে লক্ষ্য রাগ্রিত। লালগঞ্জের রাজ ও খা! উপাধি- 

ধারী তন্তবায়দিগের নির্িতি রান্গীপুকুর নামে একটা পুক্ষরিণীমাত্র 

এক্ষণে বর্তমান। বাস্তব্য ভূমিমকল কৃষকের হুল দ্বার] বিদারিত ও. 

রূপান্তরিত হুইয়! গিয়াছে । 

* মুনিরাম আপন পুত্রগণ মধ্যে পত্ভুরামকে নম্ষেহ নয়নে দেখিত্তেন না। 
শস্তুরাম জড়প্ররক্কতি ছিলেন এবং কনিষ্ঠ চোদর র্লামকান্ত ও লক্ষ্মীকান্তের 

ন্যায় শান্ত্রাভ্যামে যত্বশীল ছিলেন না। কালক্রমে রামকাস্ত অতি শান্ত 

শিষ্ট ও শ্থিরবুদ্ধি এবং লক্ষমীকান্ত অতি তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন এবং চতুর ও দ্বান্তিক 
হইয়া উঠিয়াছিলেন। নিয়লিখিত চিত্রে মুনিরামের বংশাবলী প্রকাশিত 

হইল। 

মুনিরাম 

| | | 
শস্ভুরাম মিন লঙ্গমীকান্ত 

| | 
| ৬ ধা 

| ৃ | নয়নচন্ত 
রামনারায়ণ রামসদয় শুধারাম 

টিকিসাররিজারি মিতার রাজন 
| | | | ] 

ডর শ্রীরাম সীতারাম রামময় রামাক্ষয় 

রি না 7 
রামকৃষ্ণ প্রাণ হরেক শ্রকক, 

উপরিলিখিত বংশাব্লীতে প্রেমচন্ত্রের পূর্বে ধাহাদের মাধ লিখি 

_ হুইল, তাহাদের মধ্যে হৃসিংহ ব্যতীত আর কেহই প্রকৃত পণ্ডিত বলিয়! 
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প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন নাই। রামকান্ত ও তাহার পুত্র রামন্থন্দর 
স্কত জানিতেন, লন্দ্মীকান্তও নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন এবং ব্রা্ষণ্যানুষ্ঠানে 

তৎপর ছিলেন? কিন্তু ইহারা কেহ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন 

এরূপ জানা যায় না। রামকান্তের দ্বিতীয় পুত্র নৃসিংহ তর্কপঞ্চানন 
একজন বড় প্ডিত হইয়াছিলেন। বৃপিংহ প্রথমতঃ স্বদেশে ব্যাকরণ এবং 
স্থৃতি পাঠ করির1 কাশীতে ৭৮ বৎসর সাংখ্য, বেদান্ত এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের 

অধ্যয়ন করেন। স্বদেশে আসিয়া শাকনাড়ার উত্তর পশ্চিমে ন্যুনাধিক 

আড়াই ক্রোশ দুরে বল! নামক গ্রামে টোল স্থাপন করেন। এই বৃসিংহই 

প্রেমচন্ত্রের জীবনপ্রবন্ধের প্রথম সমালোচক, তাহার প্রথম গুণগায়ক, 

প্রথম শিক্ষক এবং ভাবী উন্নতির পথদর্শক। প্রেমচন্দ্রের জন্মগ্রহণের পূর্বে 
নৃসিংহের বিলক্ষণ ভারাস্তর লক্ষিত হইয়াছিল । প্রেমচন্দ্রের পিছপ্তামহের 

সঙ্গে নৃসিংহ ও তত্বংশীয়দিগের এক উতৎকট জ্ঞাতিবিরোধ জন্িযাছিল। 

নৃসিংহ বিদ্বান হইলেও কলহ আদি আম্রিক ভাবের বশীভূত ও বৈর- 
নির্যাতনে দতত তৎপর ছিলেন। তিনি আপন সহোদর ভ্রাতা রামন্ুন্দরকে 

নানাপ্রকারে অতিশয় উদ্বেজিত করিয়াছিলেন। রামস্ুন্দরের মুত্যু হইলেও 

এই বিরোধের অবসান হয় নাই। তাহার প্রথম পুত্র রামনারায়ণকে 

প্রথমে তিনি ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, এমন কি, নৃপিংহ ও 

রামনারায়ণ বহুদিন পরস্পরের মুখ দর্শন করেন নাই। রামনারায়ণ অন্ন 
বয়সেই পিতৃহীন হয়েন। সংসারের ভার মন্তকে পড়ায় নিজের জ্ঞানশিক্ষাঁয় 

তাহাকে একবারে জলাঞ্জলি দিতে হয়। যৌবনের প্রারস্তে আবার তাহাকে 

প্রথম পত্বীর বিয়োগধাতন! সহা করিতে হয়। তাহার প্রথম পত্বী পস্তান 

প্রদবকালের পূর্বেই কালগ্রাসে পতিত হয়েন। তৎ্পরে তিনি শাকনাড়ার 

প্রায় সাত ক্রোশ পশ্চিমে রঘুবাটা গ্রামে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। 
তাহার এই দ্বিতীয় পড়ী লোকান্তরিতা প্রথম পতীর স্ায় রূপলাবপ্যবতী 
ছিলেন না। এই সকল অশুভ ঘটনাপরম্পরা দেখিয়া রামন্ুন্দরের 

বংশীয়দের অধঃপতন হইতেছে বলয়! নুসিংহ অনুমান করিয়াছিলেন । 

উভয় বংশীয়দিগের বাটার মধ্যে একটা লঙ্বা প্রাচীর ছিল। রামকান্তের 
বংশীক্বেরা পশ্চিমের খণ্ডে এবং বৃসিংহ ও ভাহার বংশীয়েরা পূর্ববদিগের 



১৮ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত। 

গ্রকোষ্ঠে বাম করিতেন। রামনারায়ণের দ্বিতীয় পত্বীর প্রথম প্রসব 

সময় উপস্থিত হইলে প্রসব-ফল দেখিয়া! এ বংশীয়দের উন্নতি বা 

অধোগতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিবেন বলিয়া দৃসিংহ সার়ংকাল অবধি 

তাবিযন্ত্র পাতিকা প্রস্তুত হইয়া বসিয়া রহিলেন। রাত্রি ৪৫ দণ্ড মধ্যে 

একটা পুত্রসন্তান জন্মিল এই কথা শুনিতে পাইয়া নৃসিংহ তৎক্ষণাৎ 
গণনা করিতে বসিলেন এবং লগ্ন নিরূপণ করিয়া এ বংশে যে এক মহাপুরুষ 

জন্মিল এই কথা বলিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই নৃসিংহ রামনারা'য়ণের নিকটে 

আপিয় সন্গেহে কহিলেন, আমাদের বংশে তোমার পুত্ররূপে দ্বিতীয় 

কালিদাস জন্ম গ্রহণ করিল। অন্য হইতে তোমার সহিত আমার সমুদায় 

বিরোধের বিশ্রাম হইল। ইহার পর নৃসিংহ যত দিন জীবিত ছিলেন 

ততদিন তাহাদের পরম্পর বিরোধ সত্য মত্যই একবারে প্রশাত্ত ছিল। 

ধন্য! প্রেমময় প্রেমচন্দ্র! তুমি জন্মিয়াই প্রেমশৃঙ্খলে চিরশক্রকেও সমা- 

কর্ষণ, পিতার অন্তরে শান্তিবারিবর্ষণ এবং বংশে সন্ধি সংস্থাপন করিলে | 

নৃসিংহের লোকান্তর গমনের কিছু দিন পরেই উভয় বংশীয়দের পূর্বব- 
গ্রীতিভাব তিরোহিত হয়। নৃসিংহের পুত্র নয়নচন্ত্র পূর্বতন জ্ঞাতিবিগোধ 
পুনর্বার জাগাইর়। তুলেন। নয়নচন্ত্র পিতার মত বিদ্বান্ বলিয়া প্রতিপত্তি 
লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু পিতা অপেক্ষা! সমধিক তেজন্বী ও দবাস্তিক 

ছিলেন। তত্ত্রশাস্ত্রে তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। বিরোধ, প্রতিতবন্দিতা ও 

মৌকদ্দমাপ্রিয়ত। বশতঃ তাহাকে নিয়ত ব্যন্ত থাকিতে হইত। ইহা ন 

হইলে নয়নচন্ত্র তান্ত্রিক সমাজে একটা উচ্চ স্থান লাভ করিতে পারিতেন। 
নয়নচন্ত্র কয়েক বৎসর রামনারারণকে বড় ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। 

মৌভাগ্যক্রমে রামনারায়ণ পিতামহ রামকান্তের অলৌকিক গম্ভীরতা, 

সহিষ্ণুতা এবং উদ্ারতাদ্দি কতকগুলি গুণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল 

গুণেই তিনি নয়নচন্ত্রকে প্রায় নিরস্ত করিয়াছিলেন । বিশেষতঃ যখন 

নয়নচন্ত্র অত্যাচার আরম্ভ করিলেন, তখন রামনারায়ণ সহায় সম্পত্তিসন্বন্ধে 

নিতান্ত ছর্ধল ছিলেন না| তখন তাহার মধ্যম সহোদর রামসদয় দ্বিতীয় 

ভীম অবতাররূপে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিলেন॥ নয়নচন্ত্র রামসদয়কে বড় 
ভর করিতেন। এই স্থলে রামসদয় মন্বন্ধে কয়েকটা কথা না বলিয়া আমরা 
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ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না । রামসদয় প্রায় নিরক্ষর থাকিলেও উন্নতমন! 

একটী শুর ছিলেন। তিনি কোন প্রবল পক্ষের অত্যাচার সহ্য করিতে 

পারিতেন না। জ্যেষ্ঠ রামনারায়ণের ন্যায় তিনি ন্যায়পর বাক্যবিস্তাস 

করিয়া বিরোধ নিষ্পত্তি করিতেন না। একবারে স্বদেহ অপেক্ষা দীর্ঘতর 

বংশনির্ষিত লাঠি বাহির করিয়া সকল কাঁজ অন্ন ক্ষণেই নিষ্পন্ধ করিতেন। 

গ্রামে কোন হাঙ্গামা উপস্থিত হইলে রামসদয় লাঠি হাতে এক পক্ষের 
শিরোভাগে দণ্ডায়মান থাকিবেন ইহ নিশ্চিত ছিল। কৃষিকার্্যের নিমিত্ব 

সংগৃহীত জল লইবার নিমিত্ত বিভিষ্ গ্রামের বহুতর লোক সমবেত হইয়া 
গভীর রাত্রিকালে শাকনাড়ার খালের বাঁধ বলপৃর্ধক কাটাইতেছে শুনিয়া 

রামসদয় লাঠি হাতে মহানিনাদে অকম্মাৎ উপস্থিত। তাহার সেই ক্ষত্র- 
মূর্তি সনদর্শন করিয়া শত শত লোক প্রাণভয়ে চতুর্দিকে পলাইত। কখন 
কখন উহাদের আনীত কোদাল আদি অস্ত্র শন্ত্র পড়িয়। থাকি পরে 

প্রধান প্রধান লোকেরা কখন কখন আপিয়! প্রণিপাত পূর্বক তাহাদের 

পরিশুষ শস্যক্ষেত্রের নিমিত্ত সত্যসত্যই জলের প্রয়োজন বলিয়া! জানাইলে 

রামসদয় মদয়ান্তঃকরণে প্রচুর জল ছাড়িয়া দিতেন, এবং এ জল দ্বারা 
প্রত্যেক ব্যক্তির কতদূর উপকার সাধন হইল স্বয়ং ক্ষেত্র ক তাহার 
তত্বাবধান করিতেন। ফলতঃ বল রামসদয়ের নিকট দুর্বল হইত। বিনয়ে 

তাহার নিকটে কার্য্যসিদ্ধি হইত। 

এই সময়ে রায়না! থানার এলাকায় ডাঁকাইতের অতিশয় প্রাছূর্ভাব 

হইয়াছিল । বুনো শ্বামা, পেড়ে শ্তামা, রাম! ও নিধে বাগ্দি প্রভৃতি 

প্রসিদ্ধ ডাকাইতের1! মধ্যে মধ্যে আসিয়া রামনারায়ণকে ভয় প্রদর্শন 

করিত এবং বক্সিস বলিয়া কিছু কিছু লইয়া যাইত। এক সময়ে তাহার! 

আসিয়া বাহির বাটাতে কয়েকখান1 শাড়ীকাপড় শুকাইতেছে দেখিয়! 
ঝলিল।--“তট্টাচাধ্য মহাশয়! আজকাল বাড়ীতে কলিকাতার আমদানি 
ষে ভাল ভাল শাড়ী দেখছি ।”» রামনারার়ণ এই সঙ্কেত গ্রহণ করিয়! 
রাত্রিকালে আসিয়া পাছে অপহরণ করে এই ভয়ে শাড়ী কয়েকথান! তুলিয়! 

ডাকাইতদ্দিগকে প্রদান করিলেন। শাড়ী লইয়! বিদায় হইবার সনয়ে 

রামসদয় বাটাতে ছিলেন না। পরে এই কথা শুনিয়া রাগে গদ্ গস্ 



২০ প্রেমচন্ত্র তর্কবাগাশের জীবনচরিত। 

করিতে লাগিলেন এবং ডাকাইতের শ্রাদ্ধ করিবেন বলির! প্রতিজ্ঞ 

করিলেন। রামসদয় গ্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিবার পাত্র ছিলেন না । কিছুদিন পরে 

ডাকাইতেরা আবার কিছু লইবার অভিপ্রায়ে বেড়াইতে আসিলে রামসদয় 

তাহাঁর দীর্ঘ লাঠি বাহির করিয়! একবারে তাহাদিগকে বিলক্ষণ প্রহার 
দিলেন। প্নারায়ণের শাড়ী ও সর্দয়ের বাড়ী” ইহার মধ্যে কি ভাল লাগে 

জিন্তানা করিলেন । ছুই ছুই ব্যক্তির গ্রীবা ধরিয়! মহ! পমারোহে মাথা 

ঠোকাঠুকি করিয়! দিলেন, এবং তিনি জীবিত থাকিতে শাকনাড়ার সীমান! 

দিয়। যাতায়াত না করে এই বিষয়ে কালীঠাকুরাণীর শপথ করাইয় 

ছাড়িয়া দিলেন। র্লামসদয়ের এইরূপ শাসন নিক্ষল”হইত না, চতুষ্পার্থের 

দুর্দস্ত লোকেরা তাহার ভয়ে সর্ধদ! শঙ্কিত ও জড়সড় থাকিত। 

রামসদয় নিয়ত অত্যাচারী নয়নচন্ত্রকে একবারে মারিয়া ফেলিতেন 

কিন্ত বূ্কোদর যেরূপ যুধিষ্িরের প্রতিজ্ঞা প্রতীক্ষা করিয়। ছুর্য্যোধনের 

অত্যাচার সহ করিতেন, জ্যেষ্ঠের আদেশ রামসদয়ের পক্ষে সেইরূপ 

অনুল্পজ্বনীয় ছিল। 

প্রেমচন্্ের পিতামাতার বিষয়ে বিশেষ করিয়া আমরা কিছু বলি নাই। 
এই স্থানে ছুই চট্ট কথ! বলিতে ইচ্ছা করি। 

প্রেমচন্ত্র আপন গ্রন্থ সকলে পিতার পরিচয় দিবার নিমিত্ত যেখানে 

যাহ! লিখিয়াছেন প্রথমতঃ তাহাই উদ্ধত করা যাইতেছে। 
নৈষধের টীকার শেষে-- 

“রাঢ়ে গাঢ় প্রতিষ্ঠঃ প্রথিতপৃথুষশীঃ শাকরাঢ়ানিবাসী 

বিপ্রঃ শ্রীরামনারায়ণ ইতি বিদিতঃ সত্যবাক্ সংযতাত্মা” | 
রাঘবপাওবীয় টাকার প্রথমে প্রথমতঃ অবসথীদিগের আদি পুরুষ 

সর্ধেশ্বরের পরিচয় দিয়া 

“তদহবয়হৃধাম্বুধেরজনি রামনারায়ণঃ 

শশীব বিমলান্তরে! দবিজবরঃ শ্রিয়া ভাসুর? 

যদদীয় গুণচ: গুকোন্নমিতরাঢুনীরাশয়ে 

সতাং হৃদয়কৈরবং কলিতগৌরবং মোদতে ॥৮% 
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কাব্যাদর্শের টাকার শেষে - চি 

পউত্কর্ষে। কশ্যপর্ষের্বলবলিজয়িনোজ্মনোজ্জস্তিতশ্্ী- 

শো বিশ্বাবতংসোইবসথিকুলমি হশ্চামলং প্রাছ্রাসীৎ। 

এতম্মান্মধ্যরাঢ়াবিততগুণগণেহ গ্রামণীঃ সজ্জনানাং 

সম্ভুতো৷ রামনারায়ণধরণিস্থরঃ শাকরাঢ়ানিবাসী ॥% 

তর্কবাগীশ এইরূপে আপন পিতাকে “সত্যবাক্ সংযতাত্মাঁ, শশীর ন্যাত 

বিমলাস্তর, স্ুন্দরমূর্তি, এবং সঙ্জনগণের অগ্রণী” ইতণাদি বিশেষণে বিভূষিত 

করিয়াছেন। পিতার প্রতি কেবল ভক্কি দেখাইবার ইচ্ছায় অথবা কেবল 

কতকগুলি অন্থপ্রাসযুক্ত শব্ধ প্রয়োগ করিয়া কবিতা পূরণ করিবার মানসে 

তিনি এইরূপ লিখিঘাছেন ইহা যেন কোন পাঠক মনে না করেন। তাহার 

পিতা! বাস্তবিক এই সকল গুণের আধার ছিলেন। এই সকল বিশেষণ 
দ্বারা তাহার স্বরূপবর্ণন ব্যতীত আর কিছুই হয় নাই। পাঠক দেখিবেন,__ 
তর্কবাগীশ পিতাকে বড় বিদ্বান বা পণ্ডিত বলিয়া কোন স্থানে নির্দেশ 

করেন নাই। অক্পবয়সে পিতৃহীন হওয়ায় তাহার পিতান্ত পড়াশুনার 

ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল পূর্বের বল! হইয়াছে । কিন্ত কৃত্রিম স্রার ব্যতিরেকেও 

কেবল স্বভাবের গুণে মনুষ্য কতদূর উন্নত হইতে পানে, রামনারায়ণ তাহার 

একটী প্রধান আদশস্থল। তিনি কখন ক্রোধে বিচলিত হইয়াছেন এরূপ 

দেখা যায় নাই। কোন ব্যক্তির প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়| তিরস্কার ' 

করিতে বসিলে “রাখাল” এই শব্ধ অপেক্ষা কোন কর্কশ ও মন্মভেদী ৰাক্য 

প্রয়োগ করেন নাই । সত্যনিষ্ঠা ও অঙ্গীকৃত কার্য্ের অনুষ্ঠানই ধর্ম, এবং 

গ্রতিজ্ঞাভঙ্গই পাপ বলিয়া তিনি নিয়ত নির্দেশ করিতেন। পার্শবর্তী 

গ্রামমকলের ছোট বড় লোকের এরূপ বিশ্বীভাঞ্জন ছিলেন যে গভীর 

রাত্রকালে লোকে কোন প্রকার বিপদের আশঙ্ক! করিয়া বহুমূল্য দ্রব্য- 

সামগ্রী গোপনে তাহার নিকটে গচ্ছিত রাখিয়! যাইত, লেখাপড়া ব! সাক্ষী- 

সাবুদ থাকিত ন|। ূ 

তর্কবাগীশ পিতার যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন তাহাতে তত্যুক্তি দোষ দূরে 

থাকুক্ বরং তাহার একটা মহৎ গুণের বিশদরূপ উল্লেখ না! দেখিয়। আমরা 
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বড় বিশ্মিত'হুইয়াছি। রাঢ়মধ্যে কেহ রামনারায়ণ ভট্টাচার্যের মত আতিথের 

ছিলেন কি আমর! জানি না। ঠাহার নিজ পরিবারবর্গের ভরণপোষণ বড় 

স্বচ্ছলভাবে চলিত না, কিন্তু যদি একদিন তাহার গৃহে অতিথি না আমিত 

তৃবে তাহার ব্যাকুলতার পরিনীমা থাকিত না। “কেন জাজ অতিথি 
আদিল ন৷” বলিয়া! রাস্তার ধারে ধগিয়৷ তিনি চতুর্দিকে অতিথির অন্বেষণ 

করিতেন। তাহার গৃঙে প্রায় অতিথির অভাবও থাকিত না। ছর্দিন 

আদি নিবন্ধন কোন দ্দিন কোন অতিথি ন! আদিলে সায়ংকাঞ্জে গ্রামের 

কোন দরিদ্রকে ডাকাইয়া অন্ন দ্রান করা তাহার নিয়মিত কন্ম 

ছিল। ইহা না করিলে তিনি সীয়ন্তন সময়ের সঁ্ধ্যাবন্দনাদ্দি করিতে 

যাইতেন ন!। 

গ্রামের নিকটে এক স্থানে বহুকাল হইতে রা ছুইবার হাট বসিয়া 

থাকে । “এই হাটের দিন এবং বর্ধাকালে নিকটবর্তী থালটা জলে পরিপূর্ণ 
হইলে পারাপারের অসুবিধা হেতু লোকে রামনারায়ণের বাটাতে আসিয়া 
আশ্রয় লইত | এক এক সময়ে এত বেশী লোক আসিত, ষে গৃহে স্থানাভাব 

জন্য গৃহস্থেরুবিলক্ষণ কষ্ট হইত। সম্তানদিগের উপার্জনের পূর্বে নিজ 

গরিবারবর্গের ভত্রণপোষণ এবং নিপ্ের অপরিহরণীয় অতিথিসংকারের 
বায় নিমিত্ত রামনারায়ণের তিনটা উপায় ছিল। প্রথম_-পিতৃ-পিতামহ্- 
ক্রমাগত কিঞ্চিৎ নাখেরাজ ভূাম, দ্বিতীয় চাষ, এবং তৃতীয়-__মুনিরাম 

, বিদ্যাবাগীশের সময়ে প্রতিষ্ঠিত নিকঢবত্তী ৫৭ খানি গ্রামের সভাপতি 

বৃর্তি। এই সকল গ্রামের কাহারও বাটীতে বিবাহ আদি শুভকার্য হইলে 

মুনিরামের বংশীয়ের৷ মতাপগ্ডিত ভাবে কিছু কিছু বিদায় গাইতেন । তৎ 
কালে হিন্দু সামাজিক নিয়ম প্রবল থাকায় ইহাতে মন আয় হইত না। 

রামনারায়খের আয় অধিক না থাকিলেও তাহার সাংসারিক ব্যয়ের ব্যবস্থা 

অতি উৎকৃষ্ট ছিল। তাহার॥ছিতীর পত্রী প্রেমচন্ত্রের গর্ভধারিণী সাক্ষাৎ 

লক্ষ্মী ছিলেন বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। সমস্ত সাংসারিক ব্যাপার তাহার 
হস্তে ন্যন্ত ছিল। সকল বিষয়েই তাহার এরূপ উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত এবং 

বধানময়ে সঞ্চয় করা ও যথাস্থানে জিনিসপত্র সাজাহবার এরূপ শৃঙ্খল ছিল 

যে তাহ! সময়ে সময়ে স্বয়ং রামনারায়ণেরও অপীম বিশ্বয় জন্মাইত। তাহা 
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এখনকার পাঠককে সম্যক্রূপে বুঝান. সহজ নহে। এই গৃহলক্ীর 

কয়েকখাঁনি গৃহমধ্যে বিলাসিভার উপ্রযোগী উপকরণসামগ্রী থাকত ন! 
সত্য, কিন্তু পলীগ্রামের ভত্্র গৃহ্স্থের সাংসারিক ব্যাপারের উপযোগী ফোন 

দ্রব্যের কখন অভাব থাকিত না?. আলস্য ও অপব্যয় তিনি জানিতেন ন1। 

তিনি একাকিনী শত শত লোকের নিমিত্ত অন ব্যঞ্জন অল্লঙক্ষণেই প্রস্তত 

করিয়া দিতে পারিতেন। "অনেকবার এরূপ ঘটিয়াছে, যে, গৃহস্থের 

আহারাদির পরে রাত্রিকালে একদল আগন্তক উপস্থিত। তাহাদের 

সৎকারের নিমিত্ত রামূনারারণ স্বয়ং গৃহিনী সাহাধ্যার্থে ভাগ্ডরের যেখানে 

যাহা ছিল তাহা বাহির করিয়। দ্য়াছেন। তাহাদের আহার সামগ্রী ধিত- 
রিত হইতেছে, এমন সময়ে আর একদল অধিকসংখ্যক লোক সমাগত। 

রাত্রি অধিক হইয়াছে। ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি পড়িতেছে। পরিজন্ত ও তৃতাগণ 

নিদ্রায় কাতর। এত লোকের আহার সামগ্রী আর ঘরে নাই ভাবিয়! 

রামনারায়ণ খিদ্যমান। গৃহিণী বলিলেন, এতগুলি লোক অভুক্ত থাকিলে 

গৃহস্থের অমঙ্গল; আদন আদি দিয়! আগন্তকদিগের অভ্যর্থনা করা! হউক, 
আর কোন চিন্তা নাই, কেবল কাষ্ঠের অভাব দেখিতেছি। ইহা শুনিয়া 
রামনারায়ণ তখনি ঘরের কাষ্টের খুটি উপড্নইয়৷ স্বহস্তে ছেদন করিলেন। 

গৃহিণী এ ঘর সে ঘরের গোপনীয় স্থান হইতে হাড়ি হীড়ি ততুল আদি বাহির 

করিয়া অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তত করিয়া দিলেন। রামনারায়ণ অতিথিসৎকার 

করিয়া মহা তৃপ্তি লাভ করিলেন। ধর্্পরায়ণ ম্বামীর এবং অভুক্তদিগের 

তৃপ্তির নিমিত্ত তক্তিভরে স্বেহমাথা সরল অস্তরে সেই গৃহিণী সামান্য বস্ততে 

যাহ। ক্রিছু ভোজনসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া দিতেন তাহাই সকলেয় উপাদেয় 

বোধ হইত। এই বংশীয় ইদানীত্তনদিগের নিয়োজিত পাচক পাচিকাদের 
পাকা মসলা মাথা ঘিয়ে ছাক1 জিনিসেও আর সেবপ মধুর আশ্বাদ পাওয়! 

যায় না। ঁ 

একদা গ্রীষ্ম সময়ে পশ্চিদেশীয় একদল অতিথি আইসে। সঙ্গে ৬৩ জন 
লোক, কতকগুলি পাষাণময় ঠাকুর এবং ৮টা ঘোটক ছিল। ঘোটকপৃষ্ঠে 
বড় বড় পিতলের হাড়া এবং কতকগুলি গাঁঠুরি ছিল । লো'কমধ্যে ১০১১ 

অন অন্ত্ধারী। দলপতি অতি দীর্ঘাকার ও তাহার মস্তকে প্রকাণ্ড 



২৪ প্রেমচন্দ তর্কবাগী,শর জীবনচরিত ! 

জটাতার; তিনি প্রান মৌনী অথব! মিতভাঁধী। আতিথ্য করিয়া! থাকে 

গুনিয়। আসিয়াছে, সমস্ত লৌকের ভোজনসামগ্রী আতপ চাউল ত্বৃত আদি 

দিতে সমর্থ কি না বলিয়। কয়েক জন.অস্ত্রধারী পুরুষ প্রথমে আসিয়া 

রামনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিল । তিনি "ম্বাগত” বলিয়া সকলের অভ্ার্থন। 

করিলেন। গোলা হইতে ধান্য বাহির করাইয়া গ্রামের কয়েকজনের বাটা 

হইতে অন্ন সময় মধ্যে আতপ চাউল প্রস্তত করাইয়া লইলেন। এবং 
অন্যান্য সামগ্রীর আয়োজন করাইয়া অতিথিগণের সৎকার করিলেন। 

দিবাবসানে উহাদের ভোজনের পূর্বে স্বয়ং জলম্পর্শ করিলেন না। সন্ধ্যার 

সময়ে ঠাকুরদের আরতি উপলক্ষ্যে অভিথিগণের আনীত তুরী, তেরী, শাক, 

শিঙ্গা, কাসর, ঘড়ী প্রভৃতির তুমুল শব্দ সমুখিত হইল। পার্শ্ববর্তী গ্রাম- 

সকলের বৃহুত্বর লোক কৌতুহল বশতঃ আসিয়া জুটিল। উহাদের মধ্যে 
বিজ্ঞ ও ৃদ্ধেরা অতিথিদের অস্ত্র শস্ত্র ও রঙ্গ ভঙ্গ দেখিয়া উহারা ডাঁকাইত 

বা ঠগ্ বলিয়া অবধারণ করিল এবং রাত্রিকালে বাট লুট তরাজ করিবে 
ভাবিয়! রামনারায়ণকে সাবধান করিতে লাগিল। বহুমূলা দ্রব্যাদি গোপনে 

আপন আপন বাঁটাতে লইয়া রাখিবে বলিয়া কেহ কেহ বেশি আত্মীয়তা 

দেখাইতে লাগির্ল। রামনারাফ়ণ ব্রাহ্মণীর নিকটে এই বৃত্তান্ত জানাইলেন। 

ব্রা্ষণী বলিলেন,--তোমার শরীর ও জীবন অপেক্ষা বহুমূল্য সামগ্রী ঘরে 

নাই;- অতিথির! থাকিতে থাকিতে তোমাকে ত স্থানান্তরিত করা ছুষ্ষর; 

যে কয়েকথান! সামান্য অলঙ্কার স্ত্রীলোকদের গায়ে আছে, তাহা বাত্রি- 

কালে খুলিয়া লওয়! অমঙ্গলজনক এবং ঘর লুটপাট বা অত্যাচার কর! কখন 
অতিথিসৎকারের পুরস্কার হইতে পারে না, এই আমার বিশ্বাস। ইহা 
শুনিয়া রামনারায়ণ আশ্বস্তচিত্তে বাহির বাঁটাতে আদিলেন এবং বৃদ্ধমগ্ুলীকে 

ধন্যবাদ দিয়। বিদায় দিলেন। অনেকে বাটা গেলেন ন। অতিথিদের 

কা্য দেখিবার নিমিত্ত গ্রামের এখানে সেখানে থাকিলেন। রাত্রি গভীর 

হইলে জটাধারী দগ্পপতির সন্কেত অনুসারে অস্ত্রধারীর! বাটার বাহিরে এখানে 
সেখানে পাহারা দিতে লাগিল এবং বিশ্রাম করিবার নিষিত্ব রামনারাক়ণের 
প্রতি আদেশ করিল। ইহা! দেখিয়৷ ভয়াকুল প্রতিবেশীরা লুটতরাজের 

যোগাড় হইতেছে বলিয়! সিদ্ধান্ত, করিল, কিন্ত গৃহস্থ স্থথে--রাত্রি অতি- 
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বাহিত করিল। প্রভাতে অতিথিদুলের প্রত্যেক বাক্তি রামনারায়থের 

নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। দলপতি মুখে কিছু 
বলিলেন না কিন্তু করদ্বয়ের উত্তোলন এবং সঞ্চালনবিশেষ দ্বারা তাহার 

শুভাকাজ্ষা প্রকাশ করিলেন। রামনারায়ণের অন্তর আনন্দে পুলকিত 

হইল। ্ 

কালক্রমে জ্যেষ্ঠ এবং মধ্যম পুত্রের উপার্জিত অর্থের আনুকুল্য পাইয়া 

রামনারায়ণ কয়েক বৎসর ইচ্ছামত অতিথিসৎকার করিয়া মহা আনন্দ 

অনুভব করিয়াছিলেন। শেষাবস্থায় অতিথি উপস্থিত হইলে তাহার 
সমুদায় তত্বাবধান কাঁধী স্বয়ং করিতে পাঁরিতেন না, কিন্তু প্রতিদিন কয়ঞ্জন 

অতিথি লাভ হইয়াছে তাহা জানিবার নিমিত্ত সায়ংকালে আহারের স্থণন- 

গুলি স্বয়ং গণন| করিতেন পরে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে বসিতেন। তাহার 

আদেশ অনুসারে প্রত্যেক অতিথিকে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে আহাঁরসামত্রী 

দেওয়া হইত। এক অতিথির উচ্ছিষ্ট পাত্রাদ্দি পরিষ্ষার করিয়া এ স্থানে 

আর এক ব্যক্তিকে খাইতে দেওয়া নিষেধ ছিল। সন্ধ্যাসমন্ে ঁ স্থানগুলি 

স্বয়ং গণনা করিয়। তৃপ্িলাভ করিতেন। 

রামনারায়ণের দ্বিতীয় পত্ীর গর্ভে প্রেমচজ্ের পরে উপযূ্পরি ওটা 

কন্যা তৎপরে ৪টা পুত্রের জন্ম হয়। সন ১২৫৮ সালের কার্তিক মাসে 

চিকিৎসার নিমিত্ত প্রেমচন্ত্রের মাতাকে কলিকাতায় আনিতে হয়। 

শাকনাড়া হইতে আদিবার সময়ে অননরবাটার বহিদ্বারে প্রেমচন্দ্রের মাতা 
প্রেমচন্ত্রের পত়্ীর ছুইটী হাত ধরিয়া বলেন,_মা! আমি গঙ্গাতীরে 

চলিলাম) ফিরিয়। আসিব এমন মনে লয় না, দিবার উপযুক্ত আমার 

কোন সামগ্রী নাই; এই উপদেশটা দিয়া যাই; আমার অন্থপস্থিতিতে 

তুমি বাড়ীর গৃহিণী; তুমি কলের শেষে আহার করিও 7 খাইতে বাসতেছ 
এমন সময়ে অতিথি আসিল বলিয়া যদি গুনিতে পাও তবে নিজে না 

থাইয়! অন্নগুলি অতিথির নিমিত্ত পাঠাইয়। দিও; তোমার ছোট যা-দিগকে 

এইরূপ করিতে শিখাইয়া দিও) দেখ মা! যেন অতিথি বিমুখ হইয়! 

ন। যায়। 

ধন্য গৃহিনী! ধন্য উপদেশ। ধন্য তোমার প্রবিত্র ভারার্পণ ! তোমার 



২৬ প্রেমচন্দ্র তর্ববাগীষের জীবনচরিত। 

পুণ্যে ও প্রসাদে সংসারে অন্নের অভাব নাঁই, অতিথিরও অভাব নাই, কিস্ত 

তোমার বংশীয় এখনকার গৃহীণীদের তোমার মত সেই ক্ষিপ্ধ উদ্বারভাঁব ও 

সাত্বিক দান আছে কি না আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি। অতিথি ফিরে না 

ইহাই পরম মঙ্গল এবং ইহা তোমারই পুণ্যফল ! 
অতিথিসেবার মত গো-মেবা প্রেমচন্ত্রে মাতার একটা সংকল্পিত কার্ধ্য 

ছিল। এই নিমিত্ত অন্দরবাটীর নিকটেই একটা স্থান নির্দিষ্ট ছিল। 
তাহাতে অন্ততঃ একটা গাভী প্রতিদিন রাখিতে হইত। সাংসারিক কাধ্য 

করিতে করিতে প্রেমচন্ত্রের মাতা গে শাঙায় একবার ধাইতেন এবং গাভীর 

পর্দধাবন, গাত্রমার্জন, ললাঁটে নিন্দুর চন্দন দীন এবং নব নব ঘাঁস প্রভৃতি 
ভোজন করাইয়া! আত্মাকে পবিত্র জ্ঞান করিতেন। তিনি বলিতেন 

স্রীলৌকদি্ যত্ব না থাকিলে গাভীর সেবা হয় না এবং রীতিমত গাভীর 

সেবা ন হইলে গৃহস্থের স্বাস্থ্য, বল ও মঙ্গল সাধন হয় না_-গরু গৃহস্থের 

অমূল্য ধন। 

ভূত্োরা যত্বপূর্ববক সেবা করিত না বলিয়া প্রেমচন্ত্রের পিতা! এক সময়ে 
কতকগুলি বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য গাতী ও হালের গরু নিজ গ্রাম ও অপর গ্রামের 

লোকদিগকে বিদ্তরণ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রেমচন্দ্রের মাতা এই কথ। 

জানিতে পারিয়া আহার নিজ্রা পরিত্যাগ করেন। কক্শে অপটু এই বলিয়৷ 
গরুগুলি বিলাইয়! দেওয়া অতি কুদৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে বলিয়া! স্বামীর 
সঙ্গে তর্ক করেন এবং বলেন আমর! উভয়েই বৃদ্ধ ও কর্মে অক্ষম হইয়] 
পড়িতেছি। ইহ দেখিয়া! ছেলেরা একদিন আমাদিগকে বিলাইয়৷ দিতে 
কেন মন্কুচিত হইবে? যে ভৃত্য বুদ্ধ গরুগুলির সেবায় অযত্ব ও অবহেল! 
করে তাহার দণ্ড বা তাহার স্থানে আর একজনকে নিযুক্ত না কর! বাটার 
কর্তার দোষ হইতে পারে কিনা? ইহার পরে বৃদ্ধ গরুগুলি বাটাতে 

ফিরিয়া আনিতে হয় এবং যে পর্য্যস্ত নকল গরুগুলিকে গোশালায় গ্রত্যাগত 

না দেখেন ততদিন প্রেমচন্ত্রের মাতা জলম্পর্শ করেন নাই। 

সত্যনিষ্ঠা যেমন প্রেমচন্ত্রের পিতার একটা বিশেষ গুণ ছিল, তেমনি 
পরনিন্দায় বিরক্তি তাহার মাতার এক অসামান্য গুণ ছিল। তাহার মুখে 
কখনও শত্ররও নিন্দাবাদ শুন! যায় নাই। একবার অপরের বাটাতে 
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নিমন্ত্রণে যাইয়া তাহার একটা পুত্র ভাল খাওয়া! হয় নাই, ভাল রান্না হয় 

নাই, ছেলেদিগকে ভাল করি দেয় নাই, বলিয়া নিন্দা করিতেছিল)-গুনিয়া 
তিনি তৎক্ষণাৎ পুত্রটীকে কোলে করিয়া কি কি খাইবার সামগ্রী হইয়াছিল 

ইত্যাদি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং পুত্রের মুখেই বিলক্ষণ 
আয়োজনের ফথা বাহির করিয়া লইয়া বলিলেন বাপু! গৃহস্থ ত এত 

সামগ্রী পত্র করিয়াছিল; ভাল রান্না! অথব। পরিবেশনের ভাল বন্দোবস্ত ন 

হওয়াতে তত দোষ কি? পরের বাটীতে খাইয়া কখন নিন্দা করিও না। 

এইটীতে বড় পাপজ্ঞান করিও ।* মাতার এই উপদেশ পুত্রের অন্তরে 

নিয়ত জাগরূক থাকিল। এই সকল* গুণে প্রেমচন্দ্রের মাতা সকলেরই 

ভক্তিভাজন হইয়াছিলেন। নয়নচন্ত্র প্রেমচন্ত্রের পিতা ও অন্যান্য লোকের 

সঙ্গে বিরোধ এবং সামান্য ছল পাইয়া মোকদ্দমা করিতেন। মোকদ্দমার 
বিচারের নির্ধারিত দিবসে নয়নচন্ত্র বড় বৌ” প্ৰড় বৌ” বলিয়া 'গ্রেমচনদ্রের 

মাতাকে আহ্বান করিতেন, তাহাকে থিড়কীদ্বারে একবার ফঁড়াইতে 

অনুরোধ করিতেন এবং তাহার মুখ দেখিয়া! যাত্র। করিলে মোকদামায় 

জয়লাভ করিখেন বলিয়া দুর হইতে ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিয়া, যাইতেন। 
সন ১২৫৮ সালের ৫ই পৌষের সন্ধ্যাসময়ে নিমনতুলায় গঙ্গার গর্ভে 

প্রেমচন্ত্রের মাতার মৃত্যু হয়। তখন তাহার পিতা রামনারায়ণ শাকনাড়ার 

বাটীতে ছিলেন। উক্ত রাত্রিশেষে রামনারায়ণ বাহির বাটা হইতে অন্দর 

বাটার মধ্যে গিয়া! প্রেমচ্ত্রের পত্তীকে জাগরিত করিয়া বলিলেন এই, 

রাত্রিতে গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছে, প্রাতে তেঁতুল গাছ আদি কাটাইবার ও. 
ও শ্রাদ্ধের অন্যান্য আয়োজন ও বন্দোবস্ত করিবার জন্য লোকজনকে 

বলিয়া দাও। প্রেমচন্দ্রের পত্রী বিশ্বয়ান্থিত হইয়া কলিকাঁত! হইতে এই 
বিষয়ে কোন সমাচার আসিয়াছে কি না বলিয়া জিজ্ঞাসিলেন। রামনারায়ণ 

বলিলেন,--গৃহিণী হ্বয়ং আসিয়া এখনি আমায় এই সমাচার দিয়া গেলেন, 

অন্যরূপে কোন সমাচার পাই নাই। রাত্রিশেষে দেখিলাম,_-গৃছিণী 

পদতলে বসিয়া আমার গাত্রে হাত বুলাইতেছেন 7 তাহার মস্তকে ও কপালে 
অনেক পিন্দুর বেপ1; এক খানা আর্দ্র শাড়ী পরা, তাহাতে অনেক কালীর 
রেখা দাগ, বাম হাতে খানিক তুলা, এই দেখিয়া উঠিয়া শয্যায় বসিলাম, 



২৮ _. প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জাবনচারত। 

তুলা ও আর্রবস্ত্রের স্পর্শ অনুভব করিতেছি এবং গৃহিণীর এইরূপ আকার 

দেখিতেছি বলিয়া স্পষ্ট বোধ করিলাম। অঙ্গুলি নির্দেশে একটী পথ 
দেখাইয়া আমি এই পথে চলিলাম, তুমি আইস এই বলিয়া গৃহিণী চলিয়া 
গেলেন। | 

পাঠক! আপনাকে এই আকর্ষণী শক্তির তত্ব এবং এইরূপ অলৌকিক 
লোমহর্ষণ বাঁপার বুঝাইতে অক্ষম। প্রেমচন্দ্রের পিতা ও মাতা ইহা 
বুঝাইতে পারিতেন কি ন! জানি না। এখন অবিশ্বাম পরিহার করিয়া 

স্থির চিত্তে আপনি স্বয়ং বুঝিবার চেষ্টা'করুন। যে কয়েকটা কথার ব্যাখ্যা 

আৰুশ্াক কেবল তাহাই আমর! বলির দিতেছি। * 

ঘটনাটি ঠিক্। প্রেমচন্দ্রের পিতা স্বপ্র দেখেন নাই ইহাও ঠিক্। তিনি 

ভয় পান নাই, নিকটে যে যে লোক শয়ন করিয়াছিল তাহাদিগকে জাগাইয়া 

ুর্রবকথিষ্ঠ অবস্থায় গৃহিণীকে যাইতে দেখিল কি না জিজ্ঞাসিয়াছিলেন 
ইহাও ঠিকৃ। প্রেমচন্দ্রের পত্বী কেবল শ্বশুর মহাশয়ের এই কথার উপর 

নির্ভর করিয়াই প্রাতে কাষ্ঠ আদির আয়োজনের বন্দোবস্ত করিয়া দিয় 

ছিলেন ইহাও ঠিক। পল্লীগ্রামে প্রথমতঃ কান্ঠের আয়োজনই প্রধান 

আয়োজন। প্রে়চন্ত্রে মাতাঁকে তীরস্থ করিবার সমাচার বাটীতে পাঠান 

হয় নাই। কলিকাতা হইতে. শাকনাড়া ছুই দিনের পথ। তখন রেলওয়ে 
অথব৷ টেলিগ্রাফের বন্দোবস্ত ছিল না। ছুই দিনের দিন এই মৃত্যুসমাচার 
লইয়া লোক শাকনাড়ায় পৌছে । তখন শ্রাদ্ধের আয়োজন আরম্ভ হইয়া- 

ছিল। প্রেমচন্ত্রের ভগিনীরা মাতার পীড়ার সময়ে শুশ্রাষ! নিমিত্ত গঙ্গা- 

তীরে উপস্থিত ছিলেন । উহার! পতিপুত্রবতী মাতার মুমূর্যু সময়ে তাহার 
ললাটে ও মন্তকে অনেক পিন্দুব এবং বাম করে একটা তুলার পাঁজ দিয়া- 

ছিলেন। পাঁজ দেওয়ার কথ আমরাও তখন জানিতে পারি নাই । দাহ 

করিবার পুৰ্ধে যে একখানি রাঙ্কাপেড়ে কাপড় নিমতলার এক দোকান 

হইতে কেনা হয়, তাহাতে দোকানদার কয়ল! দিয়া হাটে অন্তান্ত অনেক 

কাপড় কিনিবার [সাব লিখিকয়াছিল। গঙ্গাজলে সিক্ত করিয়া কাঁপড়- 

খানি পরিধান করাইবার সমক্নেঠ কালীর দাগ সকল দেখা যায়। প্রেমচন্ত্র 

এমত কাল দাগওয়ালা। শাড়ী খরিদ করিবার নিমিত্ত আপন চতুর্থ ্ রাতাকে 
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তিরস্কার করেন। অগত্যা রাত্রিতে এ কাপড়ই পরান হয় ও দাহাদি 
কার্ধয নিপন্ন হয়। 

এখন রামনারায়ণের প্রত্যক্ষীভূত রাত্রিকার বৃত্তান্ত মনে মনে সঙ্গতরূপে 
পাঠক গড়িয়া লইতে পারেন, কিন্তু প্রেমচন্দ্রের মাতা ইহলোক হইতে যাত্র। 

করিবার সময়ে স্বামীর পাদম্পর্শ করিয়াযে বিদায় গ্রহণ করিয়া! ছিলেন, 
তদ্বিষয়ে তাহার স্বামী ব্যতীত অপর সাক্ষী ছিল ন1। 

সন ১২৬৭ সালে প্রেমচক্ত্রের পিতার পক্ষাঘাত হয়। তাহাকে গঙ্গা- 

তীরস্থ করিবার উদ্দেশে শাকনাড়া হইতে প্রথমে বৈদ্যবাটাতে আনা হয়। 
এই বংশীরদের পরম ধন্ধু প্রসিদ্ধ ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায় তথায় 
তাহাকে দেখিতে যান। তিনি রামনারায়ণের ল্লিগ্ধ গম্ভীর মুখমণগুল 

দেখিয়া বিশ্মিত হয়েন এবং এরূপ মুখশ্রীযুক্ত ব্যক্তি সাধুতা ও বদান্যতা 
আদি উন্নত গুণেরই আধার হইবে, ইহার ব্যভিচারের সম্ভাবনা কম বলিয়া 
প্রকাশ করেন। আকার নিরীক্ষণ করিয়াই তিনি বলিলেন,__অল্প দিন 
মধ্যে ইহার মৃত্যু হইবে না। গঙ্গাতীরে রাখিবার প্রয়োজন নাই। 
চিকিৎসা করাইবার ইচ্ছা থাকিলে কপিকাতায় লইয়া যাওয়া কর্তব্য । 
তদন্থসারে উহাকে কলিকাতায় আনা হয়। পরে সন ১২৬১ সালের কার্তিক 
মাসে ৮০ বত্সর বয়সে রামনারায়ণের মৃত্যু হয়। 
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বাল্য“ও শিক্ষা । 

নৃসিংহ তর্কপঞ্ধানন প্রেমচন্ত্রের একটা *জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিলেন, 
এবং এই বালক স্থিরবুদ্ধি, জ্ঞানী ও স্বুকবি হইবে বলিয়া রামনারায়ণকে 

বারবার বলিতে লাগিলেন। জাতচুক্র ও জন্মপত্রিকা, নিয়ে লিখিত হইল। 

জন্ম । 

শকাব ১৭২৭।০। ১। ৩৮ ৩২। 

থ্ষ্টা্ ১৮০৬। ৪1 ১২। 

নৃসিংহ জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপঞ্ন ছিলেন। তিনি দেখিলেন 

জাতকের লগ্নে বৃহস্পতি অনুকূল। পঞ্চম মীনে অর্থাৎ বুদ্ধিস্থানে বুধ 

এবং শুক্রগ্রছ অবস্থিত এবং তাহাতে লগ্নাধিপ ও একাদশস্থ চন্দ্রের 

সম্পূর্ণ দৃষ্টি। রবি হর্ঠস্থানবর্তী তুঙ্গী। রবি ও শুক্রগ্রহ মেষ ও মীনে 

অবস্থিত থাকায় সম্পূর্ণ উচ্চ যোগ ছিল। ইহাতে জাতক সৌম্যৃত্তি, 
অধ্যাকার, ধীশক্কিসম্পন্ন, ধার্মিক, স্থিরচিত্, সহ্পদেষ্টা, মন্ত্রজপপরায়ণ, 
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রাঁজমান্ত, বিদ্বান, অধ্যাপক এবং স্ুকবি হুইবে বলিয়া স্থির করা 
অসঙ্গত হয় নাই। প্রেমচন্দ্রের জীবনচরিতে কোঠীর কথা আর ছুই এক 
বার বলিতে হইবে। পাঠকগণ মনে করিবেন না যে জ্যোতিষের ফলাফলে 

বিশ্বাস করিতে তাহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। ভারতবর্ষ জ্যোতিষ 

শাস্ত্রের জন্মভূমি হইলেও এক্ষণে ইহার" সম্ককৃরূপ তত্বান্থসন্ধানের অভাব 
এবং লোকদিগের শ্রদ্ধার হ্বাম দেখিয়! এই বিষয়ে ভয়ে তয়ে কথাবার্তা 
বলিতে হইতেছে । এক সময়ে ভূ, পরাশর, বশিষ্ঠ, বরা, মিহির প্রভৃতি 
আর্ধাজ্যোতিবিদগণ.এবং আরিষ্টটন; টলেমি, কেপ্লার, প্রভৃতি বিখ্যাত 
পাশ্চাত্য দাশনিকগণ*্এই শাস্ত্রের ফলোপধায়কতা! প্রত্যক্ষ করিয়! ইহার 

গৌরব সমর্থনে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন । আজকাল অর্থলোলুপ কতক- 

গুলি অদুরদর্শী লোকের হস্তে পড়ায় এই শাস্ত্রের ফলবত্তার প্রতি অনেকের 
অশ্রদ্ধা জন্মিতেছে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, বাল্যকাল প্প্রমচন্দ্রের 
বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে তত্বাবধানের ভার ধাহাদের উপরে ন্যস্ত ছিল, তাহাদের 
জ্যোতিষী গণনায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল এবং স্বয়ং প্রেমচন্ত্র নিজ কোণ্ঠীর 
লিখিত ফলাফলে চিরকাল দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন এবং তাহার জীবনে গ্রহ- 
সথচিত কতকগুণি উঁভ ও কতকগুলি অপণ্ুত ফল যে গ্রক্কতুরূপে ফলিয়াছিল 
তাহা অন্ৃতব করিয়াছিলেন। রামনারায়ণ 'পঞ্ডিত না হইলেও নৃসিংহের 
বটনান্থুসারে প্রেমচন্্র একজন বিদ্বান্ ও ভাগ্যবান্ বড়লোক হইবে এই একটা 
তাহার বলবতী ধারণা ছিল এবং এই প্রতীতিবশতঃ তিনি প্রেমচন্দ্রের শিক্ষা. 
বিষয়ে প্রথমাবধি সাতিশয় যত্তবান্ ছিলেন। ইহাতে প্রেমচন্ত্রের এই সময়ে 
ঘষে অনেকট! মঙ্গল ঘটিয়াছিল তাহাতে সংশয় নাই। গ্রহগণের অবস্থান 
হুচিত ফলের তারতম্য প্রায় সর্বদা দেখ! যায়। ইহার কারণ অনেক। 
অক্ষাংশ, দেশ ও জাতিভেদে এবং পিতামাতার যোগ এবং শারীরিক ও 

মানসিক বৃত্তি ভেদে ফলের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। কবিবর লর্ড বায়রণের 
জাতচক্রের পঞ্চম স্থানে শনিসহচরিত শুক্রগ্রহের অবস্থান এবং প্রেমচন্ত্রের 

লগ্নের উক্ত পঞ্চম গৃহে শুক্র এবং বুধ ছুইটী উচ্চ গ্রহের অবস্থান দৃষ্ট হয়, 
অথচ উভয়ের কবিত্ব শক্তির অপার তারতম্য দেখা যায় । দেশ জাত্যাদি 
ভেদে ফলের বিভিন্নত1 অপরিহার্য । 



৩২ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত। 

প্রথমতঃ পাঠশালার শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে বর্ণজ্ঞানাদি জন্মিলে নৃসিংহ 

প্রেমচন্দ্রকে সংস্কৃত শিখাইবার মানসে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ পড়াইতে 

আরস্ত করিলেন। . চুড়াসংস্কার সময়ে উপস্থিত থাকিয়া বিধিপুর্বক গায়ত্রী 

শিক্ষা করাইলেন। অল্প দিন মধ্যেই প্রেমচন্দ্রের বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া নৃসিংহ 
তাহাকে যত্ব ও শ্নেহের একাধার জ্ঞান করিতে লাগিলেন। কিন্তু আপন 

ভবিষ্যৎ বাণীর ফল প্রত্যক্ষ কর! নুসিংহের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। 

প্রেমচন্দ্রের ব্যাকরণপাঠ শেষ হইতে না হইতেই নৃসিংহের মৃত্যু হইল। 
বৃসিংহের মৃত্ার পরে প্রেমচন্ত্র ব্যাকদ্রণের অবশিষ্ট অংশ অধ্যয়ন করিবার 

নিশ্ষিত্ত মাতুলালয়ে রঘুবাটা গ্রামে প্রেরিত হয়েন। তথায় সীতারাম ন্যায়- 
বাগীশ নামে একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণিক অধ্যাপনা করিতেন। শাঁক- 

নাড়ার অতি নিকটবর্তী পাষণ্ড গ্রামে আপন জ্ঞাতি রামদাস স্তায়পঞ্চানন 
প্রভৃতির ছুই খানি চতুষ্পাঠী ছিল। তথায় রামনারায়ণ প্রেমচন্দ্রকে পাঠা- 
ইলেন না। নৃমিংহের ভবিষ্যৎ বচন রামনারায়ণের হৃদয়ে জাগরূক ছিল। 

প্রেমচন্ত্র বিখ্যাত বিদ্বানের নিকটে উপদেশ পান ইহাই তাহার প্রধান 
উদ্দেশ্য। প্রেমচন্্র রঘুবাটাতে মাতুলালয়ে থাকিয়া স্তাক্ববাগীশের টোলে 
ব্যাকরণ পড়িতে লাগিলেন। অন্ন দিন মধ্যেই তীক্ষবুদ্ধির পরিচয় পাইয়। 

ন্যায়বাগীশ.প্রেমচন্দ্রের উপর সাতিশয় সন্ত হইলেন এবং তাহার শিক্ষা 
বিষয়ে যত্ব করিতে লাগিলেন। কিছুকাল উত্তমরূপ পড়াগুন চলিতে 
ল্লাগিল। কিন্তু মাতুলালয়ে থাকিবার সুবিধা হইবে বলিয়া তিনি যে আশা 
করয়াছিলেন, তাহা৷ ভ্রমাত্মক বলি প্রতিপন্ন হইল। প্রেমচন্দ্রের মাতুলেরা 

বড় সঙ্জন ছিলেন না। ইহার! হুগলী দিলার অন্ত:পাতী খামারপাড়া গ্রামের 
রায়বংশীয়। নবাব গ্রদত সম্পত্তি ও মধ্যাদ1 পাইয়। ইহারা অত্যন্ত গর্বিত 

হইয়াছিলেন। রঘুবাঁটী অঞ্চলে ইহাদের কতক ভূমিসম্পত্তি ছিল। ইহীরা 
দরিদ্র ভগিনীপতি রামনারায়ণ ও তাহার সন্তানদিগকে সন্মেহ নয়নে দেখি- 
তেন না; বরং অবজ্ঞা করিতেন। জন্মাবধি অ্দীনম্বভাব প্রেমচন্ত্র এরূপ 

কুটুত্বদের বাটীতে অন্নদান হইয়| বহুদিন যে থাকিতে পারিবেন, এব্প 

সম্ভাবনা ছিল না। কিয়ংকাল মধ্যেই মাতুলদিগের সহিত তিনি কলহ 

করিয়। বাটাতে ফিরিয়া আদিলেন। 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ৩৩ 

ব্যাকরণ গাঠান্তে কাব্যশান্ত্রের আলোচনা] হয় বলিয়া! তাহার পিতার 
আগ্রহ জন্মে। কাব্য ও অলঙ্কার উভয় শাস্ত্র পড়িবেন বলিয়! প্রেমচঙ্জ 

ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তৎকালে রাঢ়মধ্যে এই ছই শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও 
অধাপন! অতিশয় বিরল হইয়া উঠিয়াছিল। ব্যাকরণ কিছু বুৎপত্তি 

জন্মিলে রঘুননানকৃত নব্যস্থৃতির ২৪ পাতা" নাড়িয়া চাড়িয়া অনেকেই এক 
একটা চতুষ্পাঠী খুলিয়৷ পণ্ডিত নাম ধারণ করিতেন। পল্লীগ্রামের পণ্ডিতগণ 
প্রায় নিরর্ন। সম্পন্ন লোকদিগের আর্থিক সাহায্য এবং ক্রিয়াকলাপ উপ- 

স্থিত হইলে বিদায় আদি হইতে অর্থাগম ক্রমশই কমিয়। আমিতেছিল। 

নিজ ব্যয়ে বহু ছাত্র পৌঁষণ পূর্বক অধ্যাঈন। অনেকের সাধ্যায়ত্ত ছিল না" 
বিখ্যাত অধ্যাপক এবং থাকিবার সুবিধাজনক স্থান আদির সন্ধান করিতে 

করিতে যে কিছুদিন প্রেমচন্ত্রকে বাটাতে বসিয়া থাকিতে হয়, এই সময় 

প্রেমচন্ত্রের জীবনের অতি রমণীয় সময়। তখন তাহার বয়স ১৩1১ ৪'বৎসর | 

এই সময়ে তাহার হৃদয়ের সহজ ভাবের মধুর গীতিময় উচ্ছাস স্ব,রিত এবং 
কবিত্বকুহ্থমের কোরক বিকপসিত হইতে আরম্ত হয়। এই সময়ে তিনি 

অনঙ্কারপরিচ্ছদশূন্ত মধুর সরলতাপূর্ণ গীতিময় কবিতা-শরীর সরল কোমল 
মাতৃভাষায় গড়িতে আরস্ত করেন। তত্কালে নিজগ্রামে «এবং নিকটবর্তী 

অনেক গ্রামেই তর্জা গাওনার দল হইয়াছিল। এক্ষণে তর্জা গাওনার প্রথা 

ৃপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে । আমর! যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন তর্জার 
বড় সমাদর ছিল | ছুই দলে কবিওয়ালাদের মত আড়া আড়ি ভাবে সঙ্গীত 
চলিত। কিন্তু কবিওয়ালাদের মত ইহার! দাঁড়াইয়া গাইত না। আগরে 

বসিয্লা বসিয়! গান করিত। প্রেমচন্দ্র একদলের নিমিত্ত গান বাঁধিয়া 
দিতেন। চাপান অপেক্ষা স্থশ্রাব্য উত্তর-গান প্রস্তত কর! তাহার অনায়াস- 
সাধ্য হইয়! উঠিয়াছিল। তাহার রচিত সরল উত্তর-গীত গাইবার সময়ে & 
দলের লেকেরা ষত বাহব! পাইত, ততই তাহাদের প্রেমচন্ত্রের উপরে অন্ধু- 

রাগ ও ভক্তি বাড়িত। কথিত আছে, রাত্রিকালে গ্রামাস্তরে যাইতে হইলে 
এ দলের. লোকের! প্রেমচন্ত্রের পিতার অজ্ঞাতসারে তাহাকে মহাসমাদরে 
্দ্ধে লইয়া দৌড়িত এবং আসরের অনতিদূরে কাহারও ঘরের ছয়ারে বা 
বৃক্ষতলে বসাইয়া উত্তর-গাঁন রচনা করাইয়া লইত। ইহার নিষিত্ত 



৩৪ প্রেমচন্দ্র তর্কবাশীশের জীবনচরিত। 

প্রেমচন্দ্রের নিকটে আলোক, দোয়াত, কলম, কাগঞ্জের প্রয়োজন হইত না। 

এই উপলক্ষে প্রেমচন্দ্র মুকুন্দরাম কবিকস্কন, কীর্ডিবাস, কাশীরাম দাস 
প্রভৃতির সুসজ্জিত ভাগার সকলের সামগ্রী পত্র.দেখিয়া লয়েন। এইগুলি 
তিনি বয়ঃপরিণামে কালিদাস, ভবভৃতি প্রভৃতির মনোহর বাজারের জীক- 

জমক এবং আপন দোকানের ঘসা মাজা স্বচ্ছ জিনিসগুলি দেখিয়াও বিস্বৃত 

হয়েন নাই। আদিম বাঙ্গালা কবিগণের যেখানে ষে যে ভাল ভাল জিনিস 
যেমন ভাঁবে সান্ান আছে, তাহার হিপাঁৰ তিনি মুখে মুখে দিতে পারিতেন। 

যাহ! হউক, এইরূপে বাল্যবয়সেই প্রেমচন্ত্রের রচনাশক্তি যে বিলক্ষণ পরি- 
চার্টলিত হইয়াছিল তদ্ধিষয়ে সন্দেহ গাই । 

. এই সময়ে প্রেমচন্ত্রের পিতা তাহাকে শাঁকনাড়ার দক্ষিণ পশ্চিমে পাঁচ 
ক্রোশ দুরে অবস্থিত ছয়াড়গ্রামের জয়গোপাল তর্কভূষণের টোলে প্রবিষ্ট 

করাইয়া*আসিলেন। ছুয়াড়গ্রাম অতি ক্ষুত্র গ্রাম। তর্কতৃষণ তৎকালে 

রাছদেশে ব্যাকরণ কাব্য অলঙ্কার আদি শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। ছাত্র- 

খ্যা বিস্তর। তর্কভৃষণের বাটাতে স্থানাভাব। টোলে অবস্থান এবং 
একটা ব্রাহ্মণের বাটাতে প্রেমচন্দ্রের আহারের বন্দোবস্ত হয়। আহারের 
বিনিময়ে ব্রাহ্মগ্ের ছুইটী অল্পবয়স্ক পুত্রের ব্যাকরণ অধ্যাপনার ভার 
প্রেমচন্দ্রকে গ্রহণ করিতে হয় । টোলে প্রেমচন্ত্র ব্যাকরণের অবশিষ্টাংশ, 

তাহার টীকা, কাব্য ও অলঙ্কার ক্রমে পাঠ করিলেন। তর্কভূষণের শিক্ষা- 

প্রণালী অতি উত্তম ছিল। প্রত্যেক ছাত্রের পাঠ সম্যক্রূপে বুঝাইয়া দিতে 

তিনি নিয়ত যত্ব করিতেন। ইহা ব্যতীত তিনি যখন সাংসারিক কার্য্যে 
ব্যাপৃত থাকিতেন, তখন জানবান্ ছাত্রদিগকে সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে বলিতেন 
এবং এই অবকাশে সরল সংস্কৃতভাষায় পদ, বাক্য, কবিতা চরণ আদি পূরণ 

করিতে বলিতেন। এই সকল বিষয়ে প্রেমচন্ত্র অল্পদিন মধ্যেই তর্কভূষণ 
মহীশয়ের অতি প্রিয় ছাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। কোন স্থানে নিমন্ত্রণ 
হইলে তিনি প্রেমচন্ত্রকে সঙ্ে করিয়া! লইন্না যাইতেন। চতুষ্পাঠীর অধ্যা- 

পকদিগের এই নিয়ম ছিল, যে তাহারা নিমন্ত্রণ যাইবার সময়ে প্রধান 
প্রধান ২১টী ছাত্রকে সঙ্গে লইয়া ধাইতেন। এ ছাত্রেরা সভাস্থলে সমবেত 
অন্যান্য অধ্যাপকদিগের ছাত্রের সঙ্গে বিচার করিয়া জয়লাত করিলে 
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অধ্যাপকের গৌরব বৃদ্ধি হইত এবং ছাত্রেরাও কিছু কিছু বিদায় পাইত। 
প্রেমচন্ত্র যেখানে যাইতেন প্রায় সর্বত্র জয়ী হইন্সা ম্বগুরুর আনন্দ বর্ধন 
করিতেন। এইরূপ নিমন্ত্রণ উপলক্ষ প্রেমচন্ত্রকে গুরুর সহিত অনেক 

দুরতর স্থানে গমন করিতে হইত এবং অনেক বিষয়ে ক্লেশ পাইতে হুইত। 
বয়ঃপরিণামে তিনি সময়ে সময়ে এই সকণ্র বিষয়ের গল্প করিতেন। তিনি 

বলিতেন,-_দুরে যাইতে হইলে পথে তাহার পা ফুলিয়! যাইত। পথিমধ্যে 
আহারাদির নানাপ্রকার অসুবিধা ও কষ্ট হইত। অধ্যাপকের সঙ্গে না 

গেলেও পাঠ বন্ধ হইত। বাঁটীতে আঁনিবারও সুযোগ থাকিত না, পিতা! 

তিরস্কার করিতেন। 'প্রেমচন্ত্র ইহাও ঝলিতেন, তর্কভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে 
চলিবার সময়ে পথশ্রম বিস্বৃত হইবার এক অতি চমতকার উপায় ছিল। 

তিনি পথে যাইতে যাইতে ছুই পার্থে যাহ! দেখিতে পাইতেন তাহারই 

মংস্কৃতভাষায় বর্ণন করিতে ছাত্রকে আদেশ করিতেন। ভালরূগ কোন 

বর্ণনীয় বিষয় দেখিতে ন! পাইলে বাঙ্গালাভাষায় এক একটা বাক্য বলিয়! 
স্কুত ভাষায় অনুবাদ করিতে বলিতেন। এইরূপ গণ্যরচনায় প্রেমচন্দ্রের 

কিঞ্চিৎ পরিপক্কতা জন্মিলে তিনি তাহাকে মুখে মুখেই কবিতা রচনা শিখা- 
ইতে আরস্ত করেন। প্রেমচন্দ্রের রচিত কবিতা পুনরাবৃত্তি করিয়! তর্কভৃষণ 
মহাশয় স্থানে স্থানে এক একটা শব্দ, পদ, বাক্য ও চরণ এরূপ ভাবে পরি- 

বর্তন করিয়া দিতেন যে, প্রেমচন্দ্রের মনে আনন্দের পরিসীম। থাকিত ন। 

তিনি বলিতেন,--টোলে বসিয়! পড়া অপেক্ষা! নিমন্ত্রণের সময়ে অধ্যাপকের 

সঙ্গে যাওয়ায় তাহার সমধিক উপকার হইত। কারণ, ততৎকালে কেবল 

তাহারই উপর গুরুর সম্পূর্ণ মনোযোগ পড়িত এবং প্রঙ্নোত্বরচ্ছলে সমুদয় 
বিষয় যেমন বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম হইত, কেবল পুস্তক পড়িয়া তেমন 
হইত না। 

এইরূপে অধ্যাপকের প্রিয়শিষ্য হওয়াতে প্রেমচন্ত্রের যদিও অনেক 
বিষয়ে স্থবিধ! হইয়াছিল কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তাহার পাঠ্যাবস্থা বড় কষ্টের 
সময় ছিল। চতুষ্পাঠীর ছীব্রগণমধ্যে বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও পড়াগুনায় 

অধ্যাপক সর্বাপেক্ষা তাহারই প্রশংসা করিতেন। ইহাতে বয়োজ্যে্ঠ 

ছাত্রের! তাহার প্রতি ঈর্ষ৷ প্রকাশ করিত। কেহ তাহার পুথির পাতা 



৩৬ প্রেমচঙ্্র তকবাগাশের জীবনচরিত | 

ছিডিয়! রাখিত, কেহ তাহার রাত্রিকালের পাঠের নিমিত্ত সঞ্চিত তৈল 

ফেলিয়া দিত বা তা হইতে ঢালিয়! লইত, কেহ তাহার কাপড়ের পুটুলি 
হইতে পয়স1 কড়ি বাহির করিয়। লইত। এই সকল এবং অন্যান্ত বিষয় 

লইয়! উহাদের সহিত বাদান্বাদ হইলে তীহাঁকেই চড়টা চাপড়টা সহা 
করিতে হইত। এতদ্যতীত আহাররর ক্লেশও একট অপ্রতিবিধেয় যন্ত্রণার 
কারণ ছিল। যে ব্রাহ্মণের বাটীতে তাহাকে আহার করিতে হইত, তাহার 

সাংসারিক ব্যাপারে তাদৃশ স্বচ্ছলতা! ছিল না। তাহার গৃহিণী আবার 
বিষম কৃপণস্বভা'ব। ছিলেন। প্রেমচন্ত্রেরুপিতা ও ব্রাহ্মণের কিছু কিছু সাহায্য 

করিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্ত ব্রান্গঞ্জার সে বিষয়ে বিলক্ষণ অভিমান থাকায় 

কিছু লইতে স্বীকৃত হইতেন না । নান কৌশলে প্রেমচন্দ্রের পিতাকে তাহ। 

দিতে হইত। প্রেমচন্ত্র শেষ বয়সপর্যযত্ত মধ্যে মধ্যে এই সকল বিষয়ে 

অনেক হস্যঁজনক গল্প করিতেন । বর্তমান কালের পঠার্থীদের এ গল্প সকল 

শ্রীতিগ্রদ হইবে না বলিয়া বলিতে বিরত থাকিলাম। 
 ছুয়াড়গ্রামে অধ্যয়নকালে প্রেমচন্ত্র তর্জা গাওনার কথা ভুলেন নাই। 

ূর্ব॥কথিত দলের লোকেরা মধ্যে মধ্যে তাহার নিকটে গিয়া গান বাঁধিয়া 

আনিত। সংগীত্রচক বলিয়া খ্যাতি প্রকাশ হইলে অনেক গ্রামের বৈষ- 
বের! মকর ও মধু সংক্রান্তি সময়ে তাহার নিকট গান রচম1 করাইয়া লইত। 
গ্রথম মুদ্রণ সময়ে আমরা তাহার রচিত কোন একটা সম্পূর্ণ সংগীত পাইবার 

. নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলাম, দুর্ভাগ্য বশতঃ সে বিষয়ে বিফল 

হইয়! একটামাত্র উত্তর-গীতের এই খানিকটা পাইয়া মুদ্রিত করিয়াছিলাম। 
“অপযশ কেন গাও অকারণ ? 

নহে সে সেরূপ রমণী, কামিনীকুল-শিরোমণি, 
অতুল মানিনী; 

আগে ছিল মুনিস্তৃতা, হলো দ্রুপদ-দুহিতা, 
| দেবতারূপিণী ; 

নহে কাম-চপলতা, . তার তপ-মফলতা 
দেববরে পঞ্চ পতির বরণ ॥৮ 
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পরে অনুসন্ধানে আমরা প্রেমচন্ত্রের বালারচিত আর কয়েকটী খীতের 
কতক কতক অংশ এবং একটা সম্পূর্ণ গীত পাইয়াছি। তন্মধ্যে সম্পূর্ণ গীতটী 
নিয়ে উদ্ধত করিলাম। প্রেমচন্ত্র যে দলের নিমিত্ত গীত রচনা করিতে গিয়া- 
ছিলেন, এ দলে অধিকাংশ চাপা ও তাতি গায়ক ছিল এবং সদগোপ অর্থাৎ 

চাসা জাতীয় এক ব্যক্তি গীত রচয়িতা ছিল*। বিপক্ষদলে কলু ও কলুর ব্রাহ্মণ 
অধিক এবং ছুইজন কলুর ব্রাহ্মণ গীত রচন1 করিত। এই দলের লোকেরা 
প্রথমোক্ত দলের প্রথমকার হরিনাম সম্পকাঁয় গীতের দোষ ধরিয়া! চাসা- 

তৃষে লোক, হাল করা ও ক্ষেতে খাঁটাই অভ্যাস, হরিনামের মাহাত্ম্য কি 
বুঝিবে, হরিনামে চাসার অধিকার কি? ইত্যার্দি বলিয়া একটী গর্ত 

গ্রাইতেছিল, এমৎসময়্ে প্রথমোক্ত দলের কয়েক জন প্রেমচন্ত্রকে স্বন্ধে লইয়। 
উপস্থিত হয়। জঁকাল আদর, বহুতর লোকের সমাগম, চারিদিকে হৈ 

চৈ গোলমাল ও কোলাহল হইতেছিল। প্রেমচন্ত্র এক গাছতলারী, বসিয়া 
এই উত্তর গীতটী রচন! করিয়! দেন। 

“চাসা অতি খাসা জাতি, নিন্দ৷ কি তাহার 

কত দিব্য গুণাধার। 

প্রেমৃভরে হরিরে ডাকৃতে চাপার পুর্ণ অধিষ্কার ॥ 

থাকে সত্য মাঠে ঘাটে, বেড়ায় ম্বভাবের হাটে 
চতুরালি নাই তাহার । 

কুটিল সমাঁজ যত্বে করে পরিহার ॥ 
স্বার্ধে পরার্ধে কাজ, নিজ কাজে নাহি লাজ, 

ভাবে ধর্ম এই তাহার। 

প্রাণপণে যোগায়, চামা জগতের আহার ॥ 

কিব! হী উদ্ামীন, চাসার অধীন চিরদিন, 
| বিনে চাস! ছুনিয়া আধার। 

পেটে ভাত বিহনে ঘুরিয়ে ঘানী ফল. কি ভাব 
একটা বার ॥ 



৩ প্রেমচক্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত ৷ 

মনে ভক্তি আছে যার, হরি সহায় তাহার, 

এ কেবল প্রেমের কারবার | 

ভক্তবগসল হরি ভজ্তে নাহি জাত্ বিচার । 

তোমর! ঘণীর ঘোরে .সদাই ঘোর ও ৃ 
বুঝ্বে কি তাই দারাপার ॥ 

শুনা যায় এ রাত্রিতে চাসাঁর দলই, প্রেমচন্দ্রের সহায়তায় বড় বাহবা 

পাইয়াছিল এবং জয়ী হইক্কাছিল। ফলত: বাল্যাবধি প্রেমচন্দরের লৌকিক 
ব্যধহাঁরে স্থক্ম দর্শন এবং রচন| বিষয়ে ভাবতত্বে ও প্রসাগুণে বিলক্ষণ লক্ষ্য 

ছিল প্রতীয়মান হয়। এই গুণেই তীহার সংস্কৃত রচনার ভূয়সী প্রতিষ্ঠা 
দেখা যায় | ৪ 

এইরূপ স্গীতরচনার আমোঁদ তর্কবাগীশের নানান বিরত হয় 

নাই। কলিকাতায় আসিয়া বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার পরেও তিনি বহুদ্দিন 

পর্যাস্ত ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে ওন্তাদি কবিওয়ালাদের লড়াই দেখিতে যাইতেন। 
উত্তর-গীত রচনার সন্ধান লওয়! তাহার একটা বাই ছিল। সংস্কৃত 

বিদ্যালয়ে কর্ণ পাইবার পরে নিজ বাটাতে উৎসব উপলক্ষ্যে অপর সকলে 
যখন “যাত্রা” প্যাত্রা” বলিয়! ক্ষেপিত, তখন তিনি গোপনে আপন সহ্চর- 

দিগকে পাঠাইয়া বর্ধমান গ্রভৃতি স্থান হইতে ওস্তাদি কবির দল আনাইয়! 

আসরে লাগাইয়া দ্িতেন। যাত্রা পাওয়া গেল না, আদর ফাঁক যাওয়া 
অপেক্ষা কবি মন্দ কি? বলিয়া সহচরেরা বলিত। তিনিও তাহাতেই সায় 

দিতেন। রাত্রিকালে গাঁওনা আরম্ত হইলে তর্কবাগীশকে বাটার প্রকাশ্য 
স্থানে কেহ খুজিয়৷ পাইত না। বাটার মধ্যে যেখানে কম আলোক থাকিত 
এবং যেখানে ছোট লোকের! নারিকেল ছোবড়ার লুটি গেলাসের বা লঠনের 
জলন্ত শিখায় ধরাইয়া! গুড়ুক টানিত, তথায় একটী আসন পাড়াইয়৷ ছুই 
চারিটী সহচর সঙ্গে তর্কবাগীশ অপ্রকাশ্যভাবে বসিতেন এবং সময়ে সময়ে 
উতয়দলের গীতরচকদিগকে নিকটে ডাকাইয়। কি প্রণালীতে উত্তর প্রত্যুত্তর 
রচিত হইতেছে তদ্দিষয়ে সন্ধান লইতেন এবং সহায়তা করিতেন। কবি- 
গাওনা শুনা অপেক্ষা তাহার রচনাতে তাহার অধিক আমোদ জন্মিত। 
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গাওনার় মময়ে ছুই একটা ভাবহুচক কথা শুনিয়া যখন আমোদ চড়িত, 
তখন মৃদুমন্দম্বরে “হাঃ সাবাস্” হাঃ লাবাম্্” বলিয়া উঠিতেন। কলেজে 

চাকরী হইবার পরেও এক.বৎসর শ্রীক্ষাবকাশে বাটাতে আছেন, এই সময়ে 
কবিওয়ালার একদল নিকটবর্তী এক গ্রামে কবি গাইতে গাইতে অপর 

দলের প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হম রাত্রি আড়াই প্রহরের ময় 

তর্কবারগীশের নিকটে উত্তর লেখাইয়! লইয়া গিয়াছিল। 
সঙ্গীতরচন! ব্যতীত ছিপে মাছধর1 তর্কবাগীশের অপর একটা বালা- 

কালের আমোদ ছিল। ইহাঁতেও তাহার বিলক্ষণ বাই থাকার কথা 
শুনা যায়। তিনি এঁকদিন ছিপ ফেল্সিয়া ১০।১৫টা শোলমাছের বাচ্ছা 

ধরেন! কোনকারণে বাচ্ছাগুলি না মারিয়া একটি হাঁড়িতে জিয়াইয়া 

রাখেন । খানিক পরে আর মাছ ন] উঠায় জলের ধারে গিয়া দেখেন 

যে আর বাচ্ছা নাই, ধাড়িটী এধার ওধার করিয়া বাচ্ছাদিগকে খুজিয়া 

বেড়াইতেছে। ইহ! দেখিয়া তাহার অত্যন্ত দয়া উপস্থিত হইল এবং পুর্বব- 

ধৃত মৎ্স্যগুলি মারিয়া! ফেলেন নাই বলিয়া দৈবকে ধন্যবাদ দিতে দিতে 

গুলিকে পুক্করিণীর জলে পুনর্বার ছাড়িয়! দিলেন, এবং ধাড়িটা ছানা- 

গুলির সঙ্গে মিলিত হইয়া বড় আনন্দিত হইল বোধ করিটুলন। সেই দিন 
হইতে তর্কবাগীশ মৎস্য ধরায় ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। 

গ্রেমচন্ত্র জয়গোঁপাল তর্কভৃষণের ছতুষ্পাঠীতে ৭৮ বৎসর কাল অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন। তথায় সংক্ষিপ্তার ব্যাকরণের মূল ও টীক। সম্পূর্ণরূপে 
পড়িয়াছিলেন এবং উহাতে তাহার যে অসামান্য বুযুৎপত্তি জন্মিয়াছিল 

পরে তাহার পরিচয় সর্বদা পাওয়া যাইত। শেষ সময় পর্য্যন্ত ব্যাকরণের 

হত্রগুলি প্রায় তাহার কণ্স্থছিল। তিনি তথায় কাব্য ও অলঙ্কারের কি 

কি গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন তাহ! আমর! জানিতে পারি নাই । কিস্তু কলিকাতায় 

আসিবার পূর্বেই এই ছুই শাস্ত্রে তাহার যে অনেকটা অধিকার অন্সিয়াছিল 

তাহ! জান! গরিয়াছিল। 

তর্কভৃষণের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন সময়ে ১৮1১৯ বৎসর বয়ংক্রম কালে 
প্রেমচন্ত্রের বিবাহ হয়। আরও কিছুকাল ধিলন্বে বিবাহ দিবেন বলিয় 

প্রেমচন্ত্রের পিতার মন্ক্প ছিল, কিন্তু কন্যাদাতার উত্তেজনাক্ম এবং 
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অধ্যাপক তর্কভূষণের অন্থরোধক্রমে এই বিবাহে পিতাঁকে সম্মতি দিতে 
হয়। | - 

তৎকালে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে যে প্রণালীতে বিবিধ শাস্ত্রের 

অধ্যাপনা হইত এবং এই বিদ্যামন্দির বিখ্যাতনাম! নিমাইটাদ শিরোমণি, 
শমভুনাথ বাচস্পতি, নাথুরাম শাস্ত্রী্ঈয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রভৃতি পঞ্ডিতরত্ে 

বিভূষিত হইয়া যেরূপ গৌরবের আম্পদ হইয়াছিল তৎসমুদায় প্রেমচন্ত্ 
শুনিয়াছিলেন। তথায় কিছুকাল দর্শন আদি শাস্ত্র পড়িবেন বলিয়া 

প্রেমচন্দ্র সাতিশয় সমুত্স্ুক হয়েন। পরিশেষে পিতার উৎসাহে ও প্রযত্বে 
(১৫৪৮ শকে) ১৮২৬ থুষ্ট অবের নবেম্বর মাসে কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত 

কলেছে প্রবিষ্ট হয়েন। তখন তাহার বয়স ২১২২ বৎসর । মিষ্টার হোরেস্ 

হেম্যান উইল্সন্ সাহেব মহোদয় তৎকালে এই বিদ্যামন্দিরের সেক্রেটরীর 

পদে নিযুক্ত ছিলেন। গৃহে প্রবিষ্ট হইবামাত্র প্রেমচন্দ্ের প্রশস্ত ললাটদেশ 
এবং মন্তকের আকার দেখিয়াই সাহেব মহোদয়,--এই বালক স্থিরচিত্ত, 

ও কবিত্বশক্তিসম্পন্ন হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন এবং শাস্ত্রে কতদূর অধিকার 

জন্মিয়াছে তত্িষয়ে প্রশ্ন করিতে করিতে তাহাকে কবিতা রচনা করিতে 
বলেন। প্রেমচন্ত্র অমনি প্রস্তত। তিনি কাগজ কলম লইয়া বদিয়া 

গেলেন এবং অল্পক্ষণমধ্যে উইলসন্ সাহেবের সংস্কৃতশান্ত্রে অন্থরাগ এ 
শাস্ত্রের উন্নতিসাধনে চেষ্টা এবং কলেজের তত্বাবধান সম্পর্কে তাহার প্রতিষ্ঠা 

, বিষয়ে ৪টা শ্লোক রচনা করিলেন। রচনা বিষয়ে তৎপরতা ও ব্যাকরণে 
পরিপকতা দেখিয়া উদারচরিত উইলসন্ সাহেব মহোদয় চমত্কৃত হইলেন 

এবং তদবধি প্রেমচন্ত্রকে সন্ষেহ নয়নে দেখিতে লাগিলেন। ফাব্যালঙ্কারের 
প্রশ্নোত্বয় শুনিয়া সাহেব মহোদয় বলিলেন,--পল্ীগ্রামে কাব্যলস্কার পাঠনাঁর 
রীতি অপেক্ষ! তাহার বিদ্যালয়ের রীতি পদ্ধতি উৎকৃষ্ট; একবারে ন্যায়- 

শাস্ত্রের শ্রেণীতে না গিয়া সাহিত্যশ্রেণীতে অধ্যয়ন আরম্ভ করিলে তাল 
হয় বলিয়া প্রেমচন্ত্রকে উপদেশ দ্বিলেন। প্রেমচন্ত্র এই বন্দোবস্তে সম্মত 
ইইলেন। সাহিত্য শ্রেখীতে প্রবিষ্ট হইবার ২৩ দিবস মধ্যেই প্রেমচন্জ 
পিতার শ্রষত্থের সফলতা, উইলসেন-সাহেব মহোদয়ের উপদেশের সারবততা 
এরং নিজের ক্কতার্থত1 বোধ করিতে সমর্থ হইলেন। তৎকালে সন্ধদয়ভার 
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অবতার জয়গোপাল তর্কালস্কার সাহিত্য শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন! 
প্রেমচন্ত্র দুর হইতে তর্কালঙ্কার মহোদয়ের যশঃ সৌরভের কথা শুনিয়া" 
ছিলেন। সম্প্রতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহ! অন্থৃতব করিয়া মনে মনে অপার 

গ্রীতিলাত করিতে লাগিলেন। তৎকালে এই শ্রেণীতে যে সকল গ্রন্থের 

পাটন! হইতেছিল তন্মধ্যে অনেকগুলি প্রেঁমচন্্র পূর্বে টোলে পড়িয়াছিলেন। 
টোলের ও কলেজের সাহিত্য শ্রেণীর অধ্যাপকের নাম সাদৃশ্য থাকিলেও 
অর্থাৎ উভয়েই জয়গোপাল নামে অভিহিত হইলেও এবং উভয়ের প্লোক 

ব্যাখ্যা সন্বস্ধেযাথার্থ্য ব্যক্তির সৌসার্ঘশ্য থাকিলেও টোলের জয়গোপাঁলকে 

কতক পদ্রিমাণে কঠোর শব রাজ্যের কুলপতি এবং কলেজের জয়গোপালক্ষে 

মধুর ভাবরাজ্যের অধিপতি বলিয়! নির্ণয় করিতে তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন। 
ফলতঃ প্রেমচন্ত্রের মতে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের শিক্ষ] প্রণালীতে মার্জিত 

প্রতিভার ভূয়িষ্ট চিহু লক্ষিত হইত। তিনি বলিতেন তর্কালঙ্কারের পাঠ 
বিষয়ে বর্ণ বৈশুদ্ধি, ব্যাথ্যাবিষয়ে লুল্্মভাব ব্যক্তি, প্রিয়দর্শন মুখমণ্ডল ও 

কর্ণায়ত সমুন্নত সঙ্জীব লোচন যুগলের ভাবভঙ্গী এবং গদ্য পদ্য রচনায় অসা- 
ধারণ শক্তি নুশ্রযু ছাত্রের মনকে একবারে মাতাইয়। তুলিত এবং তাহার 
হৃদয়কন্দর অকন্মাৎ আলোকিত করিত। ফলত: এই সকল গণেই মুগ্ধ 
হইয়া উইলসন্ সাহেব মহোদয় তর্কালক্কার মহাশয়কে পরিণত বয়সেও 
বহ্যত্বে কাশী হইতে কলিকাতায় আনিয়াছিলেন এবং দর্শন ও অলঙ্কার 

আদির অধ্যাপনার ন্যায় কাব্যশান্ত্রের অধ্যাপনার উৎকর্ষ সাধন করিয়। 
আপনার কলেজের গৌরব বর্ধন করিয়াছিলেন। শাস্ত্র বিশেষের অধ্যাপণ! 
নিমিত্ত যথোপযুক্ত অধ্যাপক নির্বাচন বিষয়ে সাহেব মহোদয়ের অসাধারণ 

বিচক্ষণত] ছিল সন্দেহ নাই । অল্পদিন মধ্যেই তর্কালঙ্কার পাঠ ও রচন! 

আদি বিষয়ে প্রেমচন্ত্রের বুদ্ধিমত্তা ও গুণবত্তার পরিচয় পাইয়া সাতিশয় গ্রীত 
হইয়াছিলেন। 

এই সময়ে একদিবস উইলসন্ সাহেব মহোদয় সাহিত্য শ্রেণীতে 
আসিয়া ইতন্ততঃ চক্ষু নিক্ষেপ করিতেছিলেন। ইত্যবসরে “কাহার অন্বেষণ 
করিতেছেন” বলিব! তর্কালঙ্কার মহাশয় জিজ্ঞাসিলে "সেই নবাগত টোলের 

যুৰা বন্ধুটাকে খুজিতেছি* বলিয়া সাহেব মহোদয় উত্তর দিলেন। তখন 
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প্রেম দাড়াইয়। উঠিলেন। যাহ্বে উহাকে নির্দেশ করিয়া “এই ছাত্র 
এই শ্রেণীতে আমিতে ইচ্ছুক ছিবেন না, ইহার ভারদগে গরী্গা বর! 
হইয়াছে কি না? বনিয়। জিজাসিধেন। তখন প্রন মাগ্রহে বরিয় 

উঠিলেন--মভিত্রমই ইহার কারণ-_এই শ্রেণীতে ন| আমিলে কাবা পাঠের 
্রন্তত আনন্দ লাভে তিনি চিরদিনের জন্য বঞ্চিত থাকিতেন। ভর্কারস্কায 

বলিনেন--কালেজের শিশ্রেণ হইতে এইরগ ছাত্র গ্রায় গাওয়া যায় না। 

্রনতপক্ষে ইনি ছাত্র নহেন_-প্িতকল্ মনেছ নাই, শান্ত ইইার বিলক্ষণ 
অধিকার দিয়াছে। 

॥ এই দল কখোগকখন মংসূ'্ত ভাষাতেই মর হইয়াছিল। মাহে 

মহ অধ্যাপকদিগের মঙ্ধে মংস্ৃততাষাতেই বথীবার্তী কহিতেন। 

মংসূত ভাষায় গ্রেমনর বাকৃপ্তি দেখিয়া উভয়েই দাতিশ প্রীতিলাত 
করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার ধারণা হইয়াছিল। তদবধি তিনি দিগুণিত 

উৎদাহ মহবারে নির্ধারিত গাঁঠপুস্তক ব্যতীত অন্যান্য অপঠিত ফাব্া' 

রঙ্কারের গর মকল আয়ত করিতে য্রবান্ হইয়াছিদন। 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 

গ্রেমচন্ত্র--অধ্যাপক*্-তর্কবাগীশ। 

কালের শোত অবারিতরূপে চলিতে লাগিল । কলেজে প্রবিষ্ট হইবার 
পরে দেখিতে দেখিতে ন্যুনাধিক ছয় বংসর কাল গড়াইয়া গেল। এই 
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রেমচন্ত্রের জ্ঞানভাগারের সমুন্নতি হইতে লাগিল। 
তিনি ১৮২৬ খূ অব্যের* নবেম্বর মাস হইতে ১৮২৮ অন্যের ডিসেম্বর পর্যন্ত 

সাহিত্য, ১৮৩০ অবের জানুয়ারি পর্য্যন্ত অলঙ্কার, এবং ১৮৩১ অবের 

ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন এবং পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল 

পাইতে লাগিলেন। জীবনের এই কয়েক বৎসর সময় তিনি*বন্ুমূল্য 
বলিয়া বোধ করিলেন । জ্ঞানোন্নত বিখ্যাত গুরু ও বিতিন্ন-রুচি-বুদ্ধি-সম্পন্ন 

সহাধ্যায়ীবর্গের সংসর্গে প্রেমচন্ত্র আঁপন চরিজ্রের সর্বাবয়ব সুগঠিত করিয়! 
তুলিলেন। তিনি গল্লীগ্রামের এক পবিত্র বংশের জনৈক ধর্মপরায়ণ ছুঃখী 
ব্রাহ্মণের জ্যোে্ পুত্র, তাহার জ্ঞানার্জন বিষয়ে পিস্ৃদেবের এঁকাস্তিক যত্ব 

এবং তিনি এক দিন জ্ঞানী ও মানী হইবেন এই বিষয়গুলি প্রেমচন্্রের 

হৃদয়ে উজ্জ্বল অক্ষরে অঙ্কিত ছিল। মাতা পিতার সতানিষ্ঠ। বাঙ্নিষ্ঠা ও 

ধর্মানিষ্ঠার কথাগুলিও তিনি চিরদিন মনে রাখিয়াছিলেন। তিনি বাল্যা- 

বধি মিতভাষী, স্থিরচিত্ত এবং উন্নতমনা ছিলেন) বাচালতা৷ ও চট্লতা 
জানিতেন না। পাঠ শ্রবণ সময়ে যে ছুই একটী কথা জিজ্ঞাসিতেন তাহা- 

তেই তাহার চিস্তাভিনিবেশ এবং শান্ত্রতত্বে প্রবেশের পরিচয় পাইয়া 

অধ্যাপকগণ অতিশয় প্রীতিলাভ করিতেন। এই সময় তাহার বয়স 
২৭। ২৮ বৎসর হইয়াছিল। অবলম্থিত কার্য্যে অভিনিবেশ, ধীরতা এবং 

উজ্জলকাস্তি ও গালভীরাপূর্ণ মুখমণ্ডল দেঁখিলেই সকলেই তাহাকে অতি 
প্রবীণ বলিয়] গ্রহণ করিতেন। 

অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক নাধুরাম শান্ত্রী ১৮৩১ অবের র জুলাই মাস 
হইতে ছয় মাসের অবকাশ লয়েন। তখন £প্রমচন্্র ন্যায় শ্রেণীতে অধ্যয়ন 



৮৪ প্রেমচন্দ্র তর্কবাশীশের জীবনচরিত | 

করিতেন। উইলসন্ সাহেব মহোদয় একদিন নায় শ্রেণীতে আসিয়া 
নাথুরাম শাস্ত্রীর প্রতিনিধিম্বরূপে অলঙ্কারের অধ্যাপনা করিবার নিমিত্ত 

প্রেমচন্ত্রকে আদেশ করিলেন। ইহাতে তাহার সহাধ্যায়ীর। আনন্দভরে 

কোলাহল করিয়া উঠিলেন এবং অধ্যাপক নিমাইটাদ শিরোমণির সঙ্কেত- 
মতে রামগোবিন্দ শিরোমণি প্রভৃতি কয়েকজনে প্রেমচন্দ্রকে ক্রোড়ে করিয়] 

অলঙ্কার শ্রেণীর অধ্যাপকের আসনে বসাইয় দিধেন। পরিশেষে নাথুরাম 
শান্্রীর মৃত্যু হইলে ১৮৩২ অবের জানুয়ারি মাঁসে গ্রেমচন্ত্র অলঙ্কারের 
অধ্যাপক পদে স্থায়ীরপে নিযুক্ত হইলেন। এই পদ্দের নিমিত্ত প্রার্থনা- 

কারীর সংখ্যা কম ছিল না, কিন্তু উইলসন্ সাহেব মহোদয় উদামণীল 
প্রেমচন্ত্রের শান্তরজ্ঞানের পরিণাঁম ও স্থিরচিত্ততা আদি গুণে মুগ্ধ হইয়! 
তাহাকেই এই পদে স্থিরতর রাঁখিলেন। অতঃপর প্রেমচন্ত্র রাঢ়দেশীয় 
শৃদ্রযাজী ব্রাঙ্গণ, তাহীর নিকটে গঙ্গাতীর বাসী ভাল ভাল ব্রাঙ্গণের! পাঠ 

দ্বীকার করিবেন না! বলিয়া কয়েক ব্যক্তি ঈর্্যাপরবশ হইয়া তাহার বিরুদ্ধে 
দরখাস্ত দিয়াছিলেন। ইহাতে সাহেব মহোদয় বলিয়াছিলেন “আমি 
প্রেমচন্দ্রকে কন] দান করিতেছি না, তাঁহার গুণের পুরস্কার করিয়াছি) 
ঈর্যাকুল কয়েকজন অধ্যয়ন না! করিলে বিদ্যালয়ের কোন ক্ষতি হইবে না।” 

অলঙ্কারের অধ্যাপক হইবার পরেও গ্রেমচন্ত্ অধ্যয়নে বিরত হয়েন 

নাই। প্রতিনিধি থাক। সময়ে ছয়মাম কাল ত নুতন পাঠ সময়ে ন্যায়- 

শ্রেণীতে গিয়া অধ্যয়ন করিয়া আম্তেন এবং অলঙ্কার শ্রেণীর ছাত্র্দিগকে 

কোনপ্রকার রচনা আদি কার্ষ্যে ব্যাপূত রাখিয়া যাইতেন । তৎপরে সাম়্ং 

প্রাতে যে সময় পাইতেন তাহাতে নিমা্টাদ শিরোমণি, শত্তৃনাথ বাচম্পতি, 
হরনাথ তর্কতৃষণ প্রভৃতি অধ্যাপকদ্িগের বাসায় গিয়া ন্যায়, বেদাস্ত, স্থৃতি, 

আদি পড়িতেন। ন্যায় শ্রেণী হইতে অধ্যাপক হওয়ায় পণ্ডিতের প্রথমে 

প্রেমচন্ত্রকে ন্যায়রত্ব বলিয়া ডাকিতেন। পরিশেষে এডুকেশন্ কমিটা 
হইতে যে সার্টফিকেট প্রদত্ত হয় তাহাতে “তর্কবাগীশ* এই উপাধি লিখিত 

ছিল। এই শেষোক্ত উপাধিতেই তিনি চিরদিন খ্যাত হইয়াছিলেন। 

প্রেমচন্ত্রের পিত। রামনারায়ণের সরল অন্তরে লোকাস্তরিত নৃসিংহের 

রচনগুলি নিয়ত জাগন্ক ছিল। তিন্নি কলিকাতায় প্রেমচন্ত্রের উন্নতির 



ভূতীয় পরিচ্ছেদ । ৪৫ 

বার্চা শুনিয়া এই সকল নৃমিংহ্বের অকপট আশীর্ববাদের ফল বলিয়া তাহাকে 

নিয়ত ধন্যবাদ দিতেন। সহায় সম্পত্তিশূন্য রাড়দেশীয় দরিজর ব্রাহ্মণ সস্তান 
রাজধানীতে রাজপ্রতিষ্ঠিত বিদণামন্দিরে অধ্যাপক হইলেন বলিয়! সহর্ষচিত্তে 

প্রেমচন্ত্রের শুভাকা্জা করিতেন'। বাটাতে উপস্থিত হইলে “কুলতিলক” 
হইবে বলিয়া প্রণত প্রেমচন্দ্রের মুখ “৪ মস্তক চুম্বন পূর্বক আনীর্ববাজ 
করিলেন এবং অনুজদিগের জ্ঞান শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে বলিলেন। 

কয়েক বৎসর কলিকাতায় অবস্থান করিয়া প্রেমচন্ত্র ইংরাজী শিক্ষাদান- 

বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের যত্বের বিষয় অবগত ছিলেন এবং মধ্যম সহোদর 

প্রীরামকে ইংরাজী শিক্ষ! দিতে ইচ্ছ। করেন বলিয়া পিতা মাতার অভিপ্রুয় 
জানিতে চাহিলেন। ইংরাজী বিদ্যার ফলাফল বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র জ্ঞান 

নাই, বরং হিন্দুকলেজের ছাত্রেরা যথেচ্ছাচার হইতেছেন এইরূপ নিন্দাবাদের 
কথ! গুনিতে পান বলিয়! রামনারায়ণ বলিলেন। ইংরাষ্ী *পড়িলে 

মদ্য ও অথাদ্য খাইবে এবং খৃষ্টান হইয়া এই পবিত্র কুলে কালী দিনে 

বলিয়। গ্রেমচন্ত্রের মাত শঙ্কা করিতে লাগিলেন। ইংরাঁজের রাজ্য, কালে 

ইংরাজী বিদ্যারই সমধিক প্রচলন হইতে চলিল;- ইংরাজী শিক্ষা বিতরণে 
রাজপুরুষদিগের সছুদ্দেত্ঠই দেখা যায়)-ইংরাঁজী পড়িলেই যে সকলে 
্রষ্টাচার হয় ইহা অমূলক ; ইংরাজীতে প্রকৃত 'জ্ঞান লাভ করিলে এদেশীয়ের। 

উন্নতমনা ও সমাজমান্য হইবেন, ও অর্থোপার্জনে এবং শ্বদেশের হিতমাধনে 
সমর্থ হইতে পারিবেন ইত্যার্দি কথোপকথনের পর পিতামাতা উভয়েই এই 

বিষয়ে কর্তব্য অবধারণের ভার প্রেমচন্দ্রের উপরেই অর্পণ করিলেন । 

বুদ্ধির প্রবণতা দ্েখিয়। গ্রেমচন্ত্র মধ্যম সহোদর শ্রীরামকে ইংরাজী শিক্ষা! 

এবং ভূতীয় সহোদর সীতারামকে ব্যাকরণ পাঠান্তে দর্শন শাস্ত্রের শিক্ষা 

দিবার কল্পনা করিলেন। ধীশক্তির প্রাথধর্য দেখিয়া সীতারামকে প্রসিদ্ধ 

নৈয়ার়িক করিবেন ও দেশে টোল করিয়। দিবেন বলিয়] সন্কল্প জানাইলে 

পিতামাতা উভয়েই ইহাতে লোকান্তরিত মুনিরামের বংশোচিত কার্ধ্য কর! 
হইবে বলিয়া অপার আনন্দ লভি করিলেন। প্রেমচন্দ্রের অভিলধিত এই 
দুইটা সন্কল্প মধ্যে প্রথমটা কার্ষ্যে পরিণত হইল; দ্বিতীয়টা আর সিদ্ধ হইল 
ন1। দীতারাম কলিকাতায় অধ্যয়ন সময়ে তরুণ বয়সেই বিহৃচিক। রোগে 



৪৬ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত। 

কালগ্রাসে পতিত হইলেন। মধ্যম সহোদর শ্রীরাম প্রথমতঃ মিষ্টর্ ডেভিড 

হেয়ার সাহেবের স্কুলে পাঠ সময়ে বুদ্ধি কৌশলে ও পবিত্র চরিত্র-বলে 
তাহার প্রিষ্নপাত্র ও ন্নেহপাত্র হয়েন, পরিশেষে সাহেব মহোদরের প্রযত্ধে 

হিন্দুকলেছে পাঠ সমাপ্তির কিছু পূর্বেই পাইকপাড়া ইষ্টেটের ভাবী 
উত্তরাধিকারী প্রতাপচন্ত্র সিংহ ও."ঈশ্বরচন্ত্র সিংহের শিক্ষক ও তত্বাবধায়ক- 

রূপে নিযুক্ত হয়েন। এই অবকাশে তিনি জমিদারী সম্পকীয় কার্ধ্যপ্রণালী 
ও পারস্য ভাষায় বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করেন। অনস্তর ইহারই 

অসাধারণ যত্ব ও বুদ্ধি কৌশলে পাইকপাড়া ইঞ্টেটের যথেষ্ট শ্্রীবৃদ্ধি হইয়া- 
ছিল এবং রাজদ্বারে ও লোকদরবারে রাজ। প্রতাগচন্ত্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্্র 
সিংহের অসীম সম্মান সমৃদ্ধি ও সমাজিক সমুপ্লতি সাধিত হুইয়াছিল। 
উদ্বারচেত এই ছুইটা ভ্রাতা অকালে কালগ্রাসে পতিত ন! হইলে এবং 

প্রতি পাঁলনে যত্বপর হইলে শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় একজন বড় লোক হইতে 
পারিতেন। 

অন্থুপম রূপগুণ সম্পন্ন তৃতীয় সহোদরের অকাল মৃত্যুতে প্রেমচন্ত্র 
সাতিশয় মর্মাহত হইলেন এবং অপর সহোদরদিগের বিদ্যাশিক্ষা! বিষয়ে 

একপ্রকার বীতরাগ হইয়া! পড়িলেন। চতুর্থ সছোদ্বর রাঁমময় পল্লীগ্রামে 

টোলে রববার্ধ' ব্যাকরণ পাঠ করিতে লাগিলেন কিন্তু কনিষ্ট সহোদর রামা- 

ক্ষয়ের কোনপ্রকাঁর- জ্ঞান শিক্ষার উপায় করা হইল না। তৎকালে 

পল্লীগ্রামে গুরুমহাশয়ের পাঠশাল! ব্যতীত অন্য; কোনপ্রকার স্কুল আদি 

সংস্থাপিত ছিল না। কনিষ্ট ভ্রাতাকে কলিকাতায় আনিলে পুত্রশ্োকাতুর! 

মাতার মনে বড়ই কষ্ট হইবে এবং আবার কোনপ্রকার বিপদ ঘটনা হইলে 
মাতার শোকাপনোদনে সমর্থ হইবেন ন ভাবিয়া প্রেমচন্ত্রের চিত্ত নিয়ত 

দোলায়মান হইতে থাকিল। পরিশেষে ১৪।১৫ বৎসর বয়স সময়ে রামাক্ষয় 
স্বয়ং একদিন অকস্মাৎ কলিকাতার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং 

কোন স্কুলে পড়িবেন বলিয়া জ্যোষ্ঠের নিকটে ইচ্ছা! প্রকাশ করিলেন। 

পিতামাতার অনুমতি শইয়া আমিয়াছেন . শুনিয়া প্রেমচন্ত্র হষ্টচিত্তে কনিষ্ট 

সহোদরকে সংস্কভ কলেজে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। টোলে ব্যাকরণ পাঠ 

শেষ হইলে চতুর্থ সহোদর রামময়কেও উক্ত কলেজের সাহিত্য শ্রেণীতে 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ৪৭: 
প্রবেশ করাইলেন। কিছুকাল পরেই কলেজের নিয়মিত পরীক্ষায় উভ় 

ত্রাতার প্রতিপত্তি ও প্রথম বৃত্তি প্রাপ্তির কথা জানিতে পারিয়া একদিন 

প্রেমচন্ত্র গ্রীতিপ্রফু্মুথে বলিলেন আজ আমার আননদপগ্রত্রবণ ছিগুধিত 
বেগে বছিতেছে। এতদিন পরের ছেলেদের জ্ঞানোন্নতিতে আনন্দ অস্থৃভব 
করিতাম, আজ ঘরের ছেলেরাও যশন্বী "অপর বালকের মধ্যে পরিগণিত 

হইয়াছেন জানিয়। বড়ই সুধী হইয়াছি। রামাক্ষয়কে যথাময়ে অধ্যয়নার্থ 
আনি নাই বলিয্। অন্তরে যে একটা বিষাদের ভার ছিল, তাহা দুর করিতে 
সমর্থহইয়াছি। আশ! করি, ভ্রাতা রও লক্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া অধস্তন বালকদের 

জ্ঞানশিক্ষ1 বিষয়ে ঘত্ব ফরিবেন। বয়োবুদ্ধদের যত্ব না থাকিলে কনিষ্টদ্ের 

সম্যক জ্ঞানার্জন হয় না। জ্ঞানবান্ না হইলে কোন পুরুষ পিতার বা কর্তার 

সমুচিত কার্ধ্য সম্পাদনে সমর্থ হয় না। প্রত্যেক পিত] বা তত্বাবধায়ক 

পুরুযোচিত কার্ষ্যে যত্ববান্ না হইলে সমাজের কল্যাণ হয় না এবং “জাতীয় 

গৌরব বন্ধিত হয় না। 
স্কৃতকলেজে প্রবিষ্ট হইবার ২1৩ বৎসর মধ্যে বঙ্গকবি ঈশ্বরচন্্র গুপ্তের 

সহিত প্রেমচন্ত্রের বন্ধুত্ব হয়। উভয়েই বঙ্গভাষার উন্নতি সাধন বিষয়ে 

ত্ববান্ হয়েন, কিন্তু অর্থ সংস্থান সন্বন্ধে ছুই জনেরই অবস্থা, তখন লমান। 
সন ১২৩৭ সালে (১৮৩০ খুঃ অঃ) বাবু যোগেন্্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহে ও 

আন্ুকুল্যে ঈশ্বরচন্ত্র যখন “সংবাদপ্রভাকর* নামে সমাচারপত্রের প্রচার 
আরম্ভ করেন, তখন তিনি প্রেমচন্ত্রের সাহায্য অতি মৃল্যবান্ জান করেন। 
ইহার পূর্বে ৫৬ খানি বাঙ্কাল|! লমাচারপত্র প্রচারিত হইত। তন্মধ্যে 
সমাচারচন্দ্রিকা নামে কাগজথানি অনেক ভদ্রলোকে পাঠ করিতেন। 

ংবাদকৌমুদী নামে আর একথানি ব্রাহ্মদলের কাগজ ছিল। চন্ত্রিকার 
প্রচার বিষয়ে বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ সাহায্য করিতেন এবং 

রাজ! রামমোহন রায়ের পারিষদ সংস্কৃতবিদ্যালয়ের অন্যতম পঙ্ডিত রামচন্দ্র 
বিদ্যাবাগীশ সংবাঁদকৌমুদীর প্রচার বিষয়ে যত্ব করিতেন। এই উভয় 
কাগজের লেখায় অত্যন্ত জেঠামী থাকিত বলিয়া প্রেমচন্ত্র বড় চটা ছিলেন। 
এই সমস্ত সমাচারপত্রের গৌরব হ্রাস করিতে হইবে বলিয়া! প্রেমচন্ত্র ও 

ঈশ্বরচন্্র উভয়ে প্রতিজ্ঞা হয়েন এবং অর দিন মধ্যে রচনাচাতৃযয 



৪৮ প্রেমচন্ত্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত। 

দ্বারা আপনাদের কাগজখানির উন্নতিসাধনে কৃতকার্য হয়েন। রাঁজ- 
পুরুষদিগের কার্ধ্যগ্রণালীর পর্যালোচনা করিতে এবং প্রস্তাধিত কোন 
বিধিনিয়মের বৈধাবৈধতা বিষয়ে নরম গরম ছুই এক কথা! বলিতে ইহীরাই 
প্রথমে অগ্রসর হয়েন। ইহাদের যদ্বে ও উৎসাহে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার 

গৌরীশস্কর তর্কবাগীশ প্রভৃতি অনেক কৃতবিদ্য ও বড় বড় লোক এই কার্য 

যোগ দেন। পুর্বকার সমস্ত কাগজ বিশেষতঃ সমাচারচন্দ্রিকার উপরে 
কটাক্ষ করিয়। প্রেমচন্ত্র প্রভাকরের প্রভা সমধিক না করিবার উদ্দেশে 

নিয়লিখিত ছুইটী শ্লোক রচনা করেন,» 

“তাং মনস্তামরস-প্রভাকরঃ সদৈব সর্বেষু সমপ্রভাকরঃ। 
উদ্দেতি ভান্বংমকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকর; ॥ 

ন্ভ্ং চক্দ্রকরেণ ভিম্নমুকুলেঘিন্দীবরেষু কচিদ্ 

ভ্রামং ভ্রামমতন্দ্রমীষদযূতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ। 

অদ্যোদ্যছিমলগ্রভাকরকরপ্রোত্তিন্নপদ্মোদরে 

ম্বচ্ছন্দং দিবসে পিবস্ত চতুরা স্বান্তদ্বিরেফা রসম্” ॥ 
চক্ত্রিকার উপ্নরেই দ্বিতীয় শ্লোকটার বিশেষ লক্ষ্য। বান্তবিকই প্রভা 

করের প্রভাবে চত্ত্রিকার রূপ অল্পদিন মধ্যেই মলিন ও বিলীন হইয়াছিল। 
সময়ে সময়ে প্রভাকরের সাহাষ্য করিয়! তৃপ্তিলাত ন| হওয়ায় গৌরী- 

শঙ্কর তর্কবাগীশ স্বয়ং “নংবাদভাত্কর” নামে একথানি কাগ্নজ প্রচার করিতে 
আরস্ত করিলেন। ইহার শিরোভাগ বিভূষিত কারবার নিমিত্ত প্রেম্চন্্ 
এই কবিতাটা রচন| করিয়া দেন,__ 

ত্রাতর্বোধনরোজ ! কিং চিরয়সে মৌনস্য নায়ং ক্ষণে! 
দোষধ্বান্ত ! দিগন্তরং ব্রজ, ন তেইবস্থানমত্রোচিতম্। 
ভো৷ ভোঃস্ৎপুরুষাঁঃ ! কুরুধ্বমধুন। সত্কৃত্যমত্যাদরাদ্ 

গোৌরীশন্করপূর্ববপর্ববতমুখাহুজ্জ স্ততে ভাস্কর: | 
তৎকালে বঙ্গভাষায় যে সকল সমাচার কাগজ বাহির হইত, তাহার4শিরো"- 
ভাগে এক একটা সংস্কৃত কবিত! দেওয়ার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। 
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এইক্ধপ কর্রিত। রচনা! করাইবার নিমিত্ত অনেককেই তর্কবাগীশেয় নিকটে 
আসিতেন। তাহার রচিত এইরূপ কবিতা সকল মধ্যে কলিকাতা! 
বার্তীবহ নামক. কাগজখানির শিরোভাগে পকিংচান্ত্রী বিশদপ্রভা কিমথবা 
প্রভাকরী চাতুরী”. ইত্যাদি মর্ম্ব্ষে কবিতাটী তর্কবাগীশ রচনা করিয়া 
দেন তাহা অতি শ্রতিন্থখকর হইয়াছিল মনে হয়। ছূর্ভাগ্যক্রমে সমগ্র 
কবিতাটা সংগ্রহ করিতে অক্ষম হইয়াছি।  & | 

_ তখনকার সমাজের অবস্থা স্বরণ করিয়া কথিত কবিতাগুলি মনোযোগ- 

পূর্বক পাঠ করিলে তর্কবাগীশের রচন্নাচাতুর্য্য এবং বঙ্গতাষার -উন্নতি সাধন 
চেষ্টার পরিচয় পাওয়া] য়ায়। সমাচার কাগজের সংখ্যাবৃদ্ধিতে তাহার আনন্দ 

বৃদ্ধি দেখা যাইত । তিনি বলিতেন উপযুক্ত সম্পাদক প্রকৃত সমাজসংস্কারক 

এবং নিপুণ উপদেশক অপেক্ষা সমধিক প্রতিষ্ঠাভাজন। 

প্র্ভাকর প্রথমে সাপ্তাহিক পরে দৈনিক পত্ররূপে প্রচারিত হইূত। এই 
উভয় সময়েই প্রেমচন্ত্র প্রভাকরের ক্ষুদ্র কলেবরকে শৌভমান করিতে যত্ব 

করিতেন। উন্নতভাবে ঈশ্বরচন্দ্রের বড় লক্ষ্য থাকিত ন! জানিয়া প্রেমচন্ত্র 
স্ব অনেক গুরুতর বিষয়গুলি তেজন্থিনী ভাষায় লিখিতেন। প্রেমচন্দ্রের 

লিখিত কোন গ্রবন্ধবিশেষের উল্লেখ করা এখন আমাদের পক্ষে সহজ 

ব্যাপার নহে। ইন্বরচন্ত্র গুপ্ত সময়ে সময়ে বৈশাখের প্রভাকরে লেখকদের 

নাম উল্লেখ করিতেন। সন ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে প্রেমচন্ত্র 

তর্কবাগীশ প্রভৃতি লেখকগণের নাম নির্দেশ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র এইরূপ 

লেখেন,--ক্রীযুক্ত প্রেমঠাদ তর্কবাগীশ যিনি এক্ষণে সংস্কৃতকলেজের 
অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপক, তিনি লিপিবিষয়ে বিস্তর সাহায্য করিতেন। 

তাহার রচিত সংস্কৃত শ্লৌকদয় অদ্যাবধি প্রভাকরের শিরোভ্ষণ রহিয়াছে। 
ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে প্রেমচন্ত্রের প্রণয় জন্মিলে কাগজের লেখ সম্বন্ধে সময়ে 

সময়ে পরম্পরের যে কথোপকথন হওয়া জান! গিয়াছিল, তাহার মধ্যে ছুই 
একটা! কথা এই স্থানে বলিলে অনঙ্গত হইবে না। 

একদা প্রেমচদ্জ্র ঈশ্বরচন্দ্রকে বলেন,-*গুরুতর বিষয়ে হাত দিয়! অবসানে 
ছেব্লীমিতে পরিণত হইতে দাও কেন? ইহাতে যে বড় রসভঙ্গ হয়? 

ঈশ্বরচন্্র বলিলেন,__চেষ্টা করিলেও আমি গন্তীরভাবধারী অশেষ শক্তিমান্ 
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ঈশ্বর বলিয়া! পরিচিত হইতে পারিব না, কিন্তু এইরূপ ছেব্লামি করিলে 
অন্ততঃ “ফচ্কে ঈশ্বর” রূপে নামটা জারি করান আমার পক্ষে সহ হইবে। 
তাই এইরূপ করি। 

আঁর এক সময়ে ঈর্বরচন্ত্রের এক বিষয়ে কয়েকটা পদ্য উল্লেখ করিয়া! 
প্রেমচন্ত্র বলিলেন,_-এই পর্যন্ত লিখিয় ক্ষান্ত হইলে ভাল হইত, ইহাতে 

কবিতাগুলির গুতা অব্যাহত থাকিত ও অলঙ্কারসঙ্গত হইত। শেষের 
এই কয়েক পংক্তিতে এই ভাব একেবারে ঘাট! ইরকট। হুইয়৷ পড়িয়াছে। 

ইহ! শুনিঘ! ঈশ্বরচন্দ্র উত্তর করিলেন--আাপনি এখন অলঙ্কারের অধ্যাপক, 
অনঙ্কার পরিচ্ছদ আপনার দোকানের মাল। সাজান কোজান আপনার 

পক্ষে সহজ, কিন্ত আমি কবিতা-কামিনীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধোল। রাঁখিতে ও 

দেখিতে বড় ভাল বাসি। 

ক্রমে ,ঈশ্বরচন্ত্রের সঙ্গে প্রেমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতাঁর হাস হইয়া টিতে 

লাগিল। ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাঁতার বড় বড় লোকের ছেলেদের দলে মিশিলেন 

এবং পবিত্র চরিত্রটা কলুষিত হইতে দিতে লাঁগিলেন। রাত্রিকালে ছুই 

জনে গোপনে ওন্তাদি কবিদলের গাঁওন| শুনিতে দৌড়িতেন। প্রেমচন্ত্র 

এই রোগটী একবারে পরিত্যাগ করিলেন ? কিন্তু ঈশ্বরচন্ত্রে কখন গ্রেমচন্ত্রের 
অন্ুরাগের হাস হয় নাই। ভিনি সর্বদা তাহার কবিত্বশক্তির প্রশংসা 

করিতেন। ইঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত ও গুড়গুড়ে ( গৌরীশঙ্কর ) ভষ্টাচার্য্যের কবি- 
 লড়াই-সমক্বে গ্রেমচন্দ্র তর্কবার্থীশ আক্ষেপ করিয়াছিলেন, -বঙ্গসাহিত্য 
'এই উন্নতির পথে আরোহণ করিতেছিল, কিন্তু ইহার! ছুঙ্গনে যেরূপ কলম 

ধরিয়াছেন দেখছি সব মাটি হলো--কাগজ পাঠে ভদ্রলোকের আর রুচি 

থাকিল না। তখনও ঈশ্বরের কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে প্রেমচন্ত্র বলিয়াছিলেন),__ 

“এ গুপ্তখনি অক্ষষ্য”। 

সময়ের শোতে তর্কবাগীশের চিত্তের পরিবর্তন উপস্থিত। তিনি 

বাঙ্গালারচনায় যেমন লেখনী সংঘতত করিলেন, অমনি সংস্কত্তরচনার দিকে 

তাহার দৃষ্টি পড়িল। - কলেজে অধ্যাপনাকার্ধয নিয়মিতরূপে সম্পাদন করিয়া 

প্রাতে ও সাম্বংকালে ঘে অবকাশ পাইতেন তাহা সংদ্ক তরচনায় নিয়োজিত 
করিতে লাগিলেন। তৎকালে রঘুবংশ প্রতি কয়েকখানি মহাকাব্যের 
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মর্লিনাথকৃত টাকা বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল না। এই নিমিত্ত মিষ্টর উইলসন 
সাহেব নিয়ত পাঠ্য রঘববংশের সংক্ষিপ্ত টাক! রচনা করিতে আদেশ করেন। 
তদনুসারে প্রথমে রামগোবিন্দ পণ্ডিত পরে নাথুবাম শাস্ত্রী রঘুবংশের কয়েক 

সর্থের টীকা করিয়া লোকাত্তরিত হয়েন। পরে প্রেমচন্ত্র অবশিষ্ট কয়েক 
সর্গের টাকা রচনা! করেন। টাকাসহ সমগ্র কাব্যধানি বিদ্যালয়ে পাঠনার 
নিমিত্ত মুদ্রিত হয়। সংস্কৃতরচনায় এই প্রেমচন্ত্রের প্রথম উদ্যম। অতঃপর 
স্কতরচনায় আগ্রহ জন্মিলে তিনি পুর্ব নৈষধ ও রাঘবপাওবীয় এই ছুরধহ 

মহাকাব্যদ্য়ের টীকা রচনা! করেন।, প্রেমচন্ত্রের টাকাসহ পূর্ব নৈষধ প্রথমে 
এপসিয়াটিক সোসাইটাহইতে মুকিত ও, প্রকাশিত হয়। পরে ১৮৫৪ অন্ধ 

তিনি নিজ ব্যয়ে নিজকৃত টীকাসহ পূর্ব নৈষধ ও রাঘব পাগবীয় মুদ্রিত ও 

প্রচারিত করেন। আজ কাল রাঘব পাওবীয়ের পাঠ ও পাঠনা প্রায় দেখা 

যায় না, প্রেমচন্দ্রের টীকাসহ পুর্ব নৈষধের সমাদর পূর্ব প্রহিয়াছে। 

ইহা! দেখিয়া তাহার মধ্যম পুত্র শ্রগ্রাণকৃষ্ণ সম্প্রতি উহার তৃতীয় সংস্করণ 
প্রচারিত করিয়াছেন। 

কালিদাসকৃত কুমারসম্ভবের সপ্তম সর্গ পর্যন্ত এদেশে প্রচলিত ছিল। 

সমুদাক্স গ্রন্থ পাঁওয়। যাইত না। পরে কাণ্ডেন মার্সেল সাহেব ও স্বর্গীয় 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তে অষ্টমাদি সর্গনহ সম্পূর্ণ গ্রস্থ গশ্চিম দেশ হইতে 
আনীত হইলে তর্কবাগীশ উহার টাক! রচনা করিতে প্রবৃত্ব হয়েন। এই 

টাকাসহ অষ্টম সর্গ মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। আদর্শখানি অপরিষ্ুদ্ 
এবং নবম আদি দর্গের রচনাপ্রণালী দৃষ্টে কালিদাস প্রণীত কি না সন্দেহ 

করিয়৷ অবশিষ্ট অংশে হস্তার্পণ করেন নাই। পরে প্রেমচজ্দ্র খণ্ডকাব্য 
চাুপুষ্পাঞ্জলি, মুকুনমুক্তাবলী এবং সপ্তশতীনামক গ্রস্থের টাকা করিয়া 
মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। | 

এদেশে পূর্বে সংস্কৃত নাটকগুলি মুদ্রিত না হওয়াগ্ম সাধারণের পাঠ 
ও পাঠনার নিতান্ত অন্থুবিধা ছিল। এই অস্থবিধা দূর করিবার উদ্দেশে 
তর্কবাগীশ সর্ব প্রথমে অগ্রসর হয়েন এবং ১৭৬১ শকে ( ১৮৩৯/৪৯ খুঃ অঃ) 

মহাকবি কালিদাস প্রণীত অভিজ্ঞানশকুস্তল মুদ্রিত করেন। অনস্তর ১৭৮১ 

শকে (১৮৬* খুঃ অঃ) সংস্ক ত কলেঞ্ের পূর্বতন অধাক্ষ ই, বি, কাউএল 



৫২ _.. প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের আঁবনচরিত। 

সাহেব মহোদয়ের আদেশ অনুসারে গৌড়দেশ প্রচলিত এবং দেশান্তরে 
মুদ্দিত কয়েকখানি আদর্ণ অবলন্ধন করিয়া! তর্কবাগীশ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা 

সহিত অভিজ্ঞ।নশকুন্তলের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রচারিত করেন। 

ইহার অল্প দ্রিবদ পরে ১৭৮২ শকে '(১৮৬০1৬১ খুঃ অঃ) মুরারিমিশ্র- 
বিরচিত অনর্থরাঘব নাটকখানি খ্রন্নপ ব্যাখ্যাসহিত মুদ্রিত এবং প্রচারিত 

করেন। 
এইরূপে ১৭৮৩ শকে (১৮৬১৬২ খৃঃ অঃ) তর্কবাগীশ গৌড়দেশ প্রচলিত 

কবিবর ভবভূতি বিরচিত উত্তররামচরিত নাটকথানি বারাণনী এবং 
অন্ধদেশ হইতে সমানীত আদর্শপুস্তকের সহিত মিলন ও সংশোধন করিয়া 
ব্যাখ্যাসহিত মুদ্রিত, ও প্রচারিত করেন। | 

ইহার পরে তর্কবাগীশ একটা বৃহৎ কার্যে ব্যাপৃত হয়েন। মহাঁকবি 
আচার্য্য দ্বণ্তী' প্রণীত কাব্যাদর্শ নামক প্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থখাঁনি এদেশে 

একেবারে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। এতদ্দেশপ্রচলিত সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি 
অলঙ্কার গ্রন্থনকল অপেক্ষা কাঁব্যাদর্শের গুণালঙ্কার প্রভৃতির প্রণয়নপ্রণালী 

অতি উৎকৃষ্ট। বিদ্যোৎসাহী কথিত কাঁউএল সাঁহেব মহোদয়ের সাহায্যে 

পশ্চিম দেশ হইতে সমানীত কয়েকখানি আদর্শ অবলম্বন করিয়া তর্কবাগীশ 

বহু পরিশ্রমে এই জীর্পোদ্ধার কয়েন এবং অতি বিস্তৃত ও বিশদ টাকা করিয়া 
১৭৮৫ শকে (১৮৬৪ খুষ্ট অবে ) ইহা! প্রচারিত করেন। মুদ্রিত পুস্তকগুলি 

অল্পদিন মধ্যে পর্য্যবমিত হইলে তাহার বংশীয়্েরা' ১৮৮১ থুষ্ট অবে এই 

পুস্তকের পুনমু্রিণ করিয়াছেন। কাব্যাদর্শে তর্কবাগীশ কীদশ কবিত্ব ও 

পাণ্ডত্য প্রকটিত করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া সহ্ধদয় ব্যক্তি পাঠমাত্রেই 
অরগত হইতেছেন । 

এতত্তিন্ন কয়েকখানি নৃতন গ্রন্থ প্রণয়নে তর্কবাগীশ হস্তার্পণ করিয়া 

ছিলেন। প্রথম--পুরুযোত্তম রাঁজাবলীর বর্ণন! উপলক্ষে উজ্জয়িনীরাজ 

বিক্রমাদ্িত্য ও শালিবাহনের চরিত। ইহার ৪র্থ সর্গ পর্য্যস্ত রচিত হইয়া- 

ছিল। সম্পূর্ণ হইলে এইখানি এক মহাকাব্য হইত। 
দ্বিতীয়-_নানার্ঘসংগ্রহ নামক এক অভিধান। ইহাতে অকারাদি ক্রমে 

মকার আদি শব পর্যযস্ত সংগৃহীত হইয়াছিল । 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ। ৫৩ 

ভৃতীয়-_একথানি নূতন অলঙ্কার গ্রন্থ। ইহাতে রদ ও গুণ আদির 

নিরূপণপ্রণালী যেরূপ বিশদ ভাবে রচিত হইয়াছিল, সম্পূর্ণ হইলে গ্রন্থথানি 
পণ্ডিতসমাজে বিলক্ষণ সমাদৃত হইত সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থগুলি সম্পূ 
হইতে না হইতে প্রেমচন্ত্রের জীবন শেষ হয়। 

কলেজে অধ্যাঁপনাসময়ে সংস্কৃতমিশ্র গালী (লী) প্রভৃতি ভাষায় খোদিত 

তাম্রশাসন, প্রস্তরফলক প্রভৃতির সুসঙ্গত পাঠ স্থির করা প্রেমচন্দ্রের একটা 
কার্ধা ছিল। এই বিষয়ে প্রাবীণ্য বশতঃ তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির তাৎ- 

কালিক প্রেসিডেন্ট জেমস্ প্রিন্সেফ সাহেব মহোদয়ের নিকটে বিশেষ প্রতিষ্ঠা- 

লাত করিয়াছিলেন। *মগধ, পূর্ব্ববঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ হইতে সমানীত 
অনেক তাত্্পট্র ও প্রস্তরফলক আদি প্রেমচন্ত্র বহু পরিশ্রমে সঙ্গতরূপে পাঠ 

করিতে সমর্থ হওয়ায় অনেক এতিহাপিক বৃত্াত্ত আবিষ্করণ বিষয়ে প্রিন্সেফ 

সাহেব মহোদয় কৃতকা্ধ্য হইয়াছিলেন এবং প্রেমচন্দ্রের সাহায্য ধহুমীল্য জ্ঞান 
করিয়াছিলেন। তিনি এবং প্রোফেসর উইলসন সাহেব মহোদয় স্বদেশে 

প্রত্যাগমন করিয়াও প্রেমচন্ত্রকে বিস্থৃত হয়েন নাই। শান্ত্রতত্বনির্ণয় যিষয়ে 
সময়ে সময়ে উভয়েই প্রেমচন্ত্রকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা! করিয়া! পাঠাইতেন এবং 
উত্তর পাইয়। সম্মান প্রকাশ করিতেন। পু 

৫৭ বৎসর বয়স অতীত হইল। চিত্তের চাঞ্চল্য লক্ষিত হইতে লাগিল। 

বৈষয়িক কার্য্যে বিরাগ প্রকাঁশ হইতে থাকিল। প্রেমচন্ত্র প্রথমতঃ ছয় 

মাসের অবকাশ লইলেন। গয়া বারাণনী ও প্রয়াগ তীর্থে গমন এবং 

শাস্ত্রান্নমোদিত শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া! সম্পন্ন করিলেন। পূর্ব সঙ্কেত অনুসারে এক 

সাধুর অন্বেষণে কয়েকদিন কাটাইলেন। বোধহয় তাহার দর্শন পাইলেন 
না। অবকাঁশের শেষে নিজকার্য্যে উপস্থিত হইলেন। কয়েক মাস 

নিয়মিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে করিতে প্রেমচন্দ্র অকস্মাৎ জাগরিত 

হইলেন। মোহ-আবরণ অপসারিত হইল। চিত্ত বিচলিত হইল। 

সাংসারিক ব্যাপারে তিনি একেবারে বীতরাগ ও চিরশান্তিস্ুখের নিমিত্ত 

সমূত্স্ক হইলেন। বিদ্যালয়ের যে অলঙ্কারের আদন নুানাধিক ৩২ বৎসর 
অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন তাহা পরিত্যক্ত হইল। ১৮৬৪ সালের জানুয়ারি 

মাসে পেন্সনের নিমিত্ত প্রার্থনা করা হইল। গাহস্থ্যাশ্রম পরিত্যক্ত হইল। 



৫৪ প্রেমচশ্জ তর্কবাগীশের জীবনচরিত। 

বন্ধুবাঁকা অবধীরিত হইল। তিনি বলিলেন,-_ আমি তীর্থ ভ্রমণে যাইব 
না, পবিত্র আত্মাই পরম তীর্থ, তীর্ঘে তীর্ঘে পরিভ্রমণ নিক্ষল; কিন্তু গৃহেও 

আর বাস করিব নাঁ, গৃহে আর জনক জননী নাই, গৃহস্থের কার্য্য যথাসাধ্য 

সম্পাদন কর হইয়াছে । এক্ষণে গৃহে চিত্ববিক্ষেপের বহুতর কারণ উপস্থিত 

হইয়াছে। চরম সময় অনতিদুরবর্তী। সংসার অপেক্ষা অধিকতর শ্রীতিপদ 
বস্ত্র সন্ধানে অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করিবার এবং গঙ্গাতীরে বাস করি- 

বার বড় ইচ্ছা । বারাঁণসী গঙ্গ! ও গঙ্গাধরের পুধ্যতীর্ঘ, তথায় এই পার্থিব 
পিও পরিত্যক্ত হয় এইটা মনের বাঁসনা। এই বলিয়া সকলের নিকটে 

অনুতপ্ত হাদয়ে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং কাশীধামে গিয়। অবস্থান 

করিতে লাগিলেন। তথায় প্রায় ৪ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই সময় 

অকারণে যাঁপিত হয় নাই। জ্ঞানান্ুশীলন, যোগসাধন, সাধুভাঁবের উদ্দীপন, 

বিদ্বাবিতরণ আদি কার্ষ্যে এই কয়েক বৎসর ব্যয়িত হইয়াছিল । প্রেমচন্ত্রের' 

প্রশাস্ত পৌমামূর্তি, লাবগ্যপূর্ণ আকুতি, ধর্মনিষ্ঠা, স্থিরচিত্ততা এবং মিষ্ট- 
ভাষিতা আদি গুণে সমাকষ্ট হইয়। অনেকগুলি হিন্ুস্থানীয় ছাত্র তাহার 
নিকটে পাঠম্বীকার করিয়াছিলেন। পীড়া সঞ্চারের পূর্বদিবস পর্ধযস্ত তিনি 
২৯৩০ জন ছাত্রের পাঠনাকার্ধ্য সমাদরে সম্পাদন করিয়া গ্রীতিলাভ করিয়া- 
ছিলেন। ১২৭৩ সালের ১*ই চৈত্র শনিবারে তাহার ওলাউঠা হয়। ১২ই 

চৈত্র সোমবার (২৫শে এপ্রেল ১৮৬৭ খৃঃ অঃ) মনিকর্ণিকার ঘাটে গ্রাণ 
বিয়োগ হয়। চরম সময় পর্য্যন্ত তাহার জ্ঞান অবসন্ন ও মুখবর্ণ বিশীর্ণ হয় 

নাই। ওঠাধর অপরিন্কট স্বরে কি মন্ত্রজপে নিযুক্ত ছিল। 

কাশীন্তে পীড়। সময়ে পত্রী ব্যতীত প্রেমচন্দ্রের অপর আত্মীয়ের কেহ 

নিকটে ছিলেন না। গুণান্থরক্ত তত্রত্য ছাত্রেরাই পীড়া সময়ে সুশ্রাষা ও 

প্রাণান্তে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া আদি পরম যত্বে সম্পন্ন করিয়াছিলেন । প্রেম- 

চন্দ্রের পত্তী অদ্যাপি কাশীতে বান করিতেছেন। তিনি বলেন--ওলাউঠা 

রোগ হইয়াছিল, কিন্তু রোগীকে মলমৃত্র ক্লেদে কোন কষ্ট পাইতে হয় নাই। 
শেষ সময় পর্য্যস্ত তিনি উঠিয়া স্বয়ং মলত্যাগ আদি করিতে মমর্থ ছিলেন। 
অন্যের সাহায্য লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন। বিরক্তি প্রকাশ করি- 
লেও আমি অনন্থকন্া হইয়! নিকটেই থাকিতাম। বিদেশ ও দুরবন্ধু 
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বলিয়া আঁমাকেও কোন কষ্ট অনুভব করিতে হয় নাই। রোগী সম্বন্ধে 
আমার কর্তব্য কার্ট্েও ছাত্রের আগ্রহ পূর্বক আসিয়া পড়িত বিদ্যা- 
সাগরের স্বর্গীয় পিতামহাশয়ও নিয়ত তত্বাবধান করিতেন। ক্রমে অবসাদ 
বৃদ্ধি হইতে থাকিলে সকলের অনুপস্থিতি সময়ে শয্যাপার্থ্ে কে রহিয়াছে 
ফিরিয়া দেখিবার কালে আমায় দেখিয়াই "্অম্নি মুখ ফিরাইলেন--বলিলেন, 

তোমার সঙ্গে এখানকার সম্বন্ধ বোধ হয় শেষ হইল-সম্মুথে আসিয়৷ আর 
মমতা বাঁড়াইও না, কোন চিন্তা নাই, তুমি পুত্র কন্ঠার মাতা, পুত্র ও 
আত্মীয়গণ দ্বার ঈশ্বর তোমার তত্বাবধান করিবেন, আর কিছু বলিবার 
কথা নাই, একটা মাক্র অন্থুরৌধ আছে+ এইটা আমার শেষ অনুরোধ», 

রক্ষা করিবে--দেখিবে--আমি যদি জ্ঞানশূন্ত হই, অমৃত বাবু আয়া যেন 

আমায় ডাক্তারখানার কোন জলীয় ওষধ ন1 থাওয়ান,' গঙ্গাজল ব্যতীত 

কোন পানীয় আমার কণার যেন না যায় । ৮ 

সার রাধাকাত্ত দেব বাহাদুরের জামাতা অমৃতলাল মিত্র মহাশয় প্রেম- 

চন্ত্রের মধ্যম ভ্রাতার পরম হিতৈষী বন্ধু এবং প্রেমচন্ত্রেরপ্রতি বড়ই ভক্কি- 

মান্ ছিলেন। স্বাস্থ্য নিমিত্ত তিনি তখন সিক্রোলে বাস করিতেছিলেন। 

কাশীতে বাঙ্গালি টোলায় প্রেমচন্দ্রের পীড়া গুনিয়| অবিলম্বে তাহার শধ্যা- 

পার্থে উপস্থিত হয়েন এবং হোমিও প্যাথিক ওষধ থাওয়াইবার নিমিত্ত 

যত্্র করেন। 
প্রেমচন্দ্রের পত্রী তাহার শেষ জাজ্ঞার মন্ত্র জানাইলে অমৃতবাবু বলিলেন 

-কোন প্রকার জলীয় ওষধ দেওয়া! যাইবে না-_গুঁড় গঁষধ খাওয়াইবার 

কোন বাধ! নাই, অধর্থমও নাই। এই বলিয়া তিনিকিকি গুঁড়া ওষধ 

দেন কিন্ত কোন ফল দর্শে নাই । রোগের তীব্রতা দেখিয়| অমৃতলাল বাবু 

তারযোগে কলিকাতায় সমাচার পাঠাইয়। দেন। প্রেমচন্দ্রের চতুর্থ ভ্রাতা 

রামময় তর্করত্ব ও তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত হরেরু্ অবিলম্বে যাত্রা করেন, কিন্ত 

উহার কাশীতে মণিকর্ণিকার ঘাটে উপস্থিত হইবার সময়ে, দাহাপি কার্ধ্য 
প্রায় শেষ হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা স্বর্গীয় ঠাকুরদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় তখন কশৌতে বান করিতেছিলেন, তিনি প্রেমচন্দ্রের পীড়া 

ও অন্ত্যেষ্টি কার্য সময়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন । 



৫৬ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত। 

৬১ বৎসর ৩ দিবসের দিন কাশীধামে গঙ্গাগর্ভে অশেষগুণচন্ত্র গ্রেমচন্দ্রের 

পবিত্র জীবনপ্রবাহ অনন্তপময় সাগরে বিলীন হইল । এইটী তাহার 

চিবাভিলধিত বাদন! ছিল। পূর্ণ হইল। এই মহাপুরুষের জীবন বিশ্বাস 

বা আত্যন্তরীণ পবিত্র ভাবের দৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপিত ছিল। ধর্মের পথে 
তিনি কথন ডাইনে বা বামে হেন্সেন নাই এবং অপরের যুক্তি প্রমাণের 
অপেক্ষা রাখেন নাই। ফলতঃ ধর্ম্ভাবে তাহার মনের গঠন অতি সমুন্নত ও 
সত্যালোকে সমুস্ভাসিত ছিল। জ্ঞানবল্লে ও যোগবলে বলীয়ান হইলেও 

গ্রেমচন্্র পূর্বব পুরুষদের মত পরিণত বন্নস পর্য্যন্ত পার্থিব স্থখ ভোগে সমর্থ 

হইতে পাঁরেন নাই। অপেক্ষাক্কৃত-অল্প বয়সেই মানবলীলা! সন্বরণ করাকস 
তাহার আত্মীয় স্বজন ও পরিচিত জন অপার বিষাদে মগ্ন হইয়াছিলেন। 

বিষাঁদের বিশিষ্ট কারণ ও ছিল। জ্ঞানীর জীবন--পবিত্র জীবন দীর্ঘ হইলেই 
জগতেরৎমর্গল ও গৌরবস্থল। প্রেমচন্ত্রের জীবনপ্রবাহ দূর দেশে বিলীন 
হইতে হইতেও বহুতর হদয়ক্ষেত্র প্লাবিত ও সংস্কৃত করিয়াছিল। বিলুপ্ত 
হইলে শাকনাড়ার অবসথী বংশের পাণ্ডিত্যগ্রববণ শুষ্বপ্রায় হইয়া উঠ্ঠিল। 
প্রেমচন্দ্রের পরবর্তীদিগের মধ্যে তাহার চতুর্থ ভ্রাতা রামময় তর্করত্ব ব্যতীত 
আর কেহই প্রকৃত পণ্ডিত পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। 

এই প্রকাণ্ড জ্ঞানরাশি প্রেমচন্ত্রের সঙ্গে সেই কবিত্ব ও সনৃদয়তা৷ বঙ্গ- 
ভূমি হইতে অন্তহিত হইতে বসিয়াছে বলিলে বেশী বলা হইল বোধ হইবে 
না। চারিদিগে দৃষ্টিপাত করিতেছি প্রেমচন্ত্রের সমকক্ষ সহৃদয় বঙ্গমধ্যে 

_ দেখিতে পাইতেছি ন1। 
প্রথম মুদ্রণের পর কয়েক জন কৃতবিদ্য এই পুস্তকের সমালোচনা করিয়া- 

ছেন। ইহাদের মধ্যে এক বিচক্ষণ ব্যক্তি উপরি লিখিত কয়েকটা কথা 
অতিশয়োক্তি দোষে দূষিত বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরাত্রীতে 

কৃতবিদ্য মহোদয়দিগের সমক্ষে অতিশয়োক্তি দোষ বড় দোষ বলিয়া লঞ্ষিত 

হইবে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ধাহীরা সাক্ষাতে প্রেমচন্ত্রের এই গুণবত্তা- 

বিশেষের পরিচয় পান লাই তাহারা আমার এই কয়েকটা কথায় বিস্মিত 

হইবেন সন্দেহ নাই। আমিও এই কয় কথা তখন অনুদ্ধত ভাবেই 

বলিয়াছিলাম এবং যে ধারণাপরবশ হইয়া উহ! বলিয়াছিলাম সেই ধারণার 
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অন্তথাঁভাঁব অদ্বাঁপি লক্ষিত হইতেছে না বলিয়! বিশেষ পরিবর্তন করিলাম: 
না। প্রতিভাশালী কবির নিকটে সহদয়তার অভাব নাই সত্য কিন্তু ভাবে 

কয় জন? ভাবের মাধুরীতে মত্ত হয় কত জন? আমরা কিছুকাল স্বর্গীয় 

জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের এবং বহুদিন ধরিয়। প্রেমচন্দ্রের সহদয়ত] গ্রকা- 

শের যে সকল অকপট লক্ষণ দেখিয়াছিলাঁম তাহ। এখন আর অন্তে প্রায় 

দেখিতে পাইতেছি না। মুদক্গধ্বনি সঙ্গে হরিনাম সন্কীর্ভনে গৌরাঙ্গের 

যেরূপ প্রেম ভাবের আবেশ লক্ষিত হইত, সেইটী তাহারই নিসর্গসম্ভৃত 

ভাব বিকাঁশ; তাহা অপ্রেমিকের অন্ত্ুকরণ যোগ্য নহে । আমর! দেখিয়াছি 

কোন স্থানে ভাবব্যাঞ্জক নূতন কবিতা, অথবা কোন ছাত্রের রচনায় কন্তিত্ব- 

সূচক পদ সমুচ্চয় দেখিতে পাইয়! তাহা রসিক শিরোমণি প্রেমচন্ত্রকে 

শুনাইবার নিমিত্ত তর্কালঙ্কার ভাবগদগদচিত্তে, স্থলিত পর্দে, অলঙ্কারশ্রেণীতে 

দৌঁড়িতেছেন, স্কন্ধের চাদর অলক্ষিত ভাঁবে বারাগায় লম্বমাঁন হইয়া পড়ি- 
য়াছে, সংজ্ঞা নাই। প্রেমচন্ত্রও খাটি ভাবহ্চক ছুই চারিটি পদ শুনিলেই 

হা! সাবান! বলিয়া নৃত্যোন্ুখ হইতেন, প্রেমানন্দে ভাসিতে ভামিতে 

ভাবরনোদ্দীপক শব্ধ বিন্যাসের ব্যাথ্যায্ম বিদগ্ধতা প্রকাশ করিতেন ও 

কবিহদয়ের বিচিত্র সৌন্দর্য্য দর্শন এবং উত্সাহ বদ্ধন করিতেন। এইগুলি 

উহাদের অস্থিমজ্জাগত গুণ বা ভাবময় হাদয়প্রস্থন বলিয়া বুঝা যাইত। 
“এক; শবঃ সু প্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে চ কামছুঘ ভবতি” এই শ্লোকের মধ্যাদা 

উহাদের নিকটেই রক্ষিত হইত। উহাদের নিকটেই ভাবের আদর দেখি- 

তাম এবং উহাদের হৃদয় ভাবময় দেখিতাম। হৃদয় লইয়াই সকল কথা। 

হৃদয়স্পর্শী দৃশ্তেই দর্শকের মন আবর্তিত হয়। এইক্প হৃদয়বান্ মহা- 
পুরুষদের প্রযত্রেই কিছুদিন সংস্কৃত সাহিত্যের মৌলিক শক্তির স্বস্তি এবং 
ছাত্রবৃন্দের মানসিক সমুন্নতি দেখা গিয়াছিল। উহাদের এই স্বাভাবিক 
গুণের ছায়া কাব্যরসপ্রিয় ৮ মদনমোহন তর্কালঙ্কারে কিয়ৎ পরিমাণে 

প্রতিফলিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। এক্ষণে সেইরূপ বিশুদ্ধ তানলয্বের 
বিলয় হইতে বসিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে বোধ হয়না। সংস্কৃত 

সাহিত্যে লোকের সম্যক্রূপ আস্থা না জন্মিলে বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন 

হইবে না এবং জাতীয় ভাষার পুষ্টিমান না হইলে জাতীয় গৌরবের 



৫৮ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত। 

আশ! নাই এই কথ! প্রেমচন্জ্র সর্বদা বলিতেন এবং বলিয়াই নিশ্িন্ত 
থাকেন নাই) স্বয়ং বদ্ধপরিকর হইয়া এই বিষয়ে সর্বপ্রথমে পথপ্রদর্শক 

হুইয়াছিলেন এবং নিজ গুরু জয়গোপাল তর্কালঙ্কারকেও এই পথে 

আনিয়াছিলেন। | 

মৃত্যুর তিন মাস পূর্বে মধাম ভ্রাতার অনুনয় ও অন্গরোধস্চক পত্র 

সকলের উত্তরে প্রেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন-_বিস্ৃচিক1 রোগে তাহার জীবন 
শেষ হইবে। ইতিপূর্বে যৌবনে ছুইবার এই রোগ হইয়াছিল, পরিব্রাণও 

হইয়াছিল। আগামী বৈশাখের পূর্বে যে এই রোগ ঘটিবে তাহার পরিণাম 
দেখিয়! একবার বাঁটীতে যাইবার *ইচ্ছা রহিল। প্রেমচন্দ্রের গণনার ফল 

অব্যর্থ। এই ফল অবগত হুইয়। তিনি ৫৭ বৎসর বয়স হইতে চরম সময়ের 

নিমিত্ত নিয়ত প্রস্তত ছিলেন । এক দ্দিনের নিমিত্ত তাঁহাকে বিষঞ্র বা 

শোকদুগ্থ "ম্লান দেখ। যায় নাই। শেষাবস্থায় দেখিলে তাহাকে সর্বদ। 

প্রসন্নাত্বা ও সমাহিতচিত্ত বোধ হইত। সমীপস্থ ব্যক্তির সহিত কথোপ- 
কথন কালে প্রতি বাক্যাবসানেই তাহাকে আবার তখনি মৌনী, নাসা- 

প্রণয়ন ও ধ্যানপরায়ণ দেখ! যাইত | 

প্রেমচন্দ্রের পত্বী বলেন_-কর্তী জীবনের শেষভাঁগ যে ভাবে যাপন 

করিয়া সংসাঁরলীল! সমাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা এখন ভাবিলে তাহাকে 

দেবতুল্য জ্ঞান করিতে হয়। সকল কাধ্যে ও বাক্যে সরলতা, সাধুতা, 

উদারতা ও চিন্তাশীলতা৷ দেখা যাইত। ভয়, ক্রোধ, বিদ্বেষভাব বা বির- 

ক্তির কোন চিন্ন দেখা যাইত না। কেবল অধ্যাপন। সময়ে তাহার হাস্যা- 

লাঁপ শুনা যাইত ও সস্তোধান্থৃতির লক্ষণ দেখা যাইত কিন্তু গৃহে তাহার 
মুখমণ্ডল ভিন্ন মূর্তি ধারণ করিত। সর্বদাই তাহার মুখে প্রশাস্তভাব ও 

চিন্তা গাস্তীর্ঘ্যের চিন্ দেখিয়! পত্বীতাবে যাওয়ার কথ! দূরে থাকুক, পরি- 

চারিকাঁভীবেও নিকটে যাইতে মনে শঙ্কা হইত। পাছে তাঁহার আস্ত- 

রিক চিন্তা বা ধ্যান ধারণার বিশ্ব হয় এইরূপ আশঙ্কা জন্মিত। ফলে 
এই সময়ে তাহাকে অন্ুরাগশূন্য, ভয়শূন্য, ক্রোধশূন্য এবং পলায়নের 
নিমিত্ত ষেন নিয়ত উদ্যত বপিয়্া বোধ হইত । কাশীতে অবস্থান লময়ে 

তাহার স্বাস্থ্য জখ বাক্ছুধার অভাব দেখা যায় নাই। মধ্যা্ছে যে অন্- 
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ব্যঞ্জন ও রাত্রিতে যে ফল মূল আদি দেওয়া হইত প্রায় তাহার অবশেষ 
থাকিত না। ইচ্ছাপূর্ধক খাদোর অল্প বা বেশী পরিমাণ দিয়া পরীক্ষা 
করা হইত তাহাতেও কোন কথা বলিতেন না। যেকিছু খাদ্য দেওয়া 

হইত তাহা! একবারেই দিতে হইত। আহারে বসিবার পরে কোন সামগ্রী 
দেওয়ার নিষেধ ছিল। শীত গ্রী্ঘ আদি সকল সময়ে রাত্রি৩।৪ টার 

মধ্যে তিনি শয্য! ত্যাগ করিয়। নিত্য কর্ম সম্পাদন করিতেন) পরে জপের 

ঘরে প্রবেশ করিতেন এবং প্রভাত সময়ে স্নানার্থে গঙ্গাতীরে যাইতেন। 

কোন কোন রাত্রিতে একজন সন্ন্যাসী বা সাধু আসিতেন এবং উভয়ে জপের 

ঘরে প্রবেশিয়া ধ্যান স্মাদি করিতেন।, সাধুটি কোন্ দেশীয় কি প্রক্ঠর 

লোক বলিতে পারি না । দ্রিবাভাগে কখন তাহাকে দেখিতে পাই নাই। 
তিনি বেশী কথা কহিতেন না এবং যাহা কিছু বলিতেন তাহাও বুঝিতে 

পারিতাম ন|। তিনি রাত্রিতে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয় দণ্ডকাষ্েঘ শর্ব করি- 

তেন এবং সঙ্কেত বুঝিয়! কর্তা দ্বার খুলিয়া! দিতেন। এক রাত্রিতে কর্তার 

নিত্য ক্রিয়া সমাপনের পূর্বে আসিয়া সাধু প্রথমতঃ দণ্ডকাষ্টের শব পরে কি 
এক ভাযাঁয় শব্ধ করিতে থাঁকায় আমি দ্বার খুলিতে যাইতেছিলাম তখন কর্তা 
কি বলিয়া উত্তর দেন এবং সাধুর সম্মুখে যাইতে আমায় নিষেধ করেন। 
তদবধি আমি তাহার সাক্ষাতে বাহির হইতাম না। অন্তরীল হইতে দুই 
চারিবার তাহাঁকে যে দ্েখিয়াছিলাম তাহাতে তাহার মাহায্ময আদির বিষয় 

কিছুই বুঝিতে পারি নাই। আমি অজ্ঞস্ত্রীলোক। এরূপ লোকের কার্ধ্য- 

কলাপ বা প্ররৃততত্ব কি বুবিব? সর্বশুদ্ধ তিনিও পাঁচ সাতবারমাত্র 

বাসায় আসিয়াছিলেন মনে হয়। মধ্যাহ্ু ভোজনের পূর্বে কিছু দান কর! 

কর্তার একটা নিত্যকর্ম ছিল। প্রাতে স্নান করিয়া আসিবার সময়ে 
কোন কোঁন দিন যথাশক্কি দান করিয়া আমিতেন এবং কোন কোন দিন 

ভোজনের পূর্ধে দানের নিমিত্ত রাস্তায় যাইতেন এবং কখন কখনও বিলম্বও 
করিতেন। উপযুক্ত পাত্র পান নাই বলিয়া বিলম্বর কারণ বলিতেন। 

কিরূপ উপযুক্ত পাত্রে তাহার দান ছিল বলিতে পারি না। পীড়ার পূর্বে 

এক রাত্রিতে অনিদ্রাব্যতীত অন্য কোন অনিয়মের কথা শ্মরণ হয় না। 

প্রেমচন্দ্রের লোকান্তর গমন সময়ে ঠাহার চারিটা পুত্র ও তিনটা কন্য 
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জীবিত ছিলেন। পুত্রগণ কাঁলগতিকে পঙ্ডিতের পদবী ও ব্যবসায় অবলম্বন 

করেন নাই সত্য কিন্ত মকলেই শান্্জ্ঞানাপন্ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষো ত্ীর্ণ, 

সুশিক্ষিত এবং বিনীত । পৌত্র দৌহিত্রের সংখ্যাও কম নহে এবং তাহাদের 

জ্ঞানার্জন বিষয়ে নানতা দৃষ্ট হয় ন1 কিন্তু এখনকার পড়া পৃথক্ ও শিক্ষা 

প্রণালী পৃথকৃ। বিশ্ববিদ্যালয়ের, ছাত্রগণের পাশাপাশি চলিতে থাকায় কেহ 

আর সুক্ষ শাস্ত্ার্থদর্শী মহাজ্ঞানী হইবার বাসন! রাখেন না। 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 

প্রেমচন্দ্রের প্রকৃতি ওধর্ম। 

প্রেমচন্ত্রে অবয়বসংস্থান সুগঠিত ছিল। তিনি কিছু খর্বাকৃতি ও 
কমনীয়কান্তি ছিলেন। ললাটদেশ দীর্ঘ উন্নত এবং মুখমণ্ডল মধুর ও 
গা্তীর্যাপূর্ণ ছিল। আকার দেখিলেই তাহাকে শান্তিপ্রিয়, স্থিরচিত্র এবং 
বিনীত ও প্রতিভাসম্পন্ন বোধ হইত। "বিনয়ের সঙ্গে তাহার বিলক্ষণ ৫তজ- 
শ্বিতাছিল। কথোপকথনকালে তিনি বালকের সঙ্গে বালকের ন্যায়, 

কষিজীবীর সঙ্গে কৃষকের ন্যায় এবং পণ্ডিতের সঙ্গে পণ্ডিতের ন্যায় আলাপ 
ও বাবহাঁর করিতেন। শাস্্ররাবসায়ী হইলেও বৈষয়িক কার্ষো তাহার 

বিলক্ষণ বিচক্ষণতা৷ লক্ষিত হইত। ছাত্রগণ তাহাকে ভয় ও ভক্তি করিত। 

তিনি সকল ছীত্রকে সমভাবে সন্গেহ নয়নে দেখিতেন। ছাত্রসঙ্গে কেবল 

পাঠনামাত্র সম্বন্ধ ছিল এমত নহে। তাহাদের জ্ঞানোন্নতি ও চিত্বোন্নতি 

বিষয়ে তাহার যত্ব ছিল। সংস্কৃত ভাষায় রচনা! করিবার শিক্ষা দান বিষয়ে 

তাহার নিরতিশয়্ আগ্রহ ছিল। তিনি বলিতেন,_সংস্কৃত রচনায় ইদা- 

নীস্তনদিগের একাস্তিক যত্ব ও প্রাবীণ্য না জন্মিলে এই মৃতকল্প ভাষার 

পুনরুজ্জীবনের আশা নাই। কোমও ছাত্রের রচনায় ভাবব্যগ্রক ললিত 

পদাবলী দেখিতে পাইলে তাহার আনন্দের পরিসীমা থাকিত না। তাহ! 
অন্য ছাত্রগণকে পড়িয়া শুনাইতেন এবং উৎসাহ বর্ধন করিতেন । রচনা 

শিক্ষা সম্পর্কে তাহার প্রিয় ও প্রধান ছাত্র ম্মরণীয় ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাাগর যাহ 
কিছু লিখিয়াছিলেন তাহ! এই স্থানে সন্নিবেশিত না করিয়া থাকিতে পারি- 

লাম না। সংস্কত ভাষায় রচনা করা দুরূহ, এজন্য পরীক্ষার দময় উপস্থিত 

হইলে পলায়ন করিতেন বলিয়া বিদ্যাঁসাঁগর এইরূপ লিখিয়াছিলেন ;-_ 
“১৮৩৮ খ্রীষ্টীয় শকে এই নিয়ম হয়, শ্থৃতি, ন্যায়, বেদান্ত এই তিন উচ্চ 

শ্রেণীর ছাত্রদিগকে বার্ষিক পরীক্ষার সময়ে গদ্যে ও পদ্যে সংস্কৃত রচনা 
করিতে হইবেক) ধাঁহার রচনা সর্বাপেক্ষা উতককষ্ট হইবেক, সে গদ্যে এক 



৬২ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত। 

শত টাকা ও পদ্যে এক শত টাক! পারিতোধিক পাইবেক। এক দিনেই 

উতয়বিধ রচনার নিয়ম নির্দারিত হয়; দশটা হইতে একট! পর্যান্ত গদ্য 

রচনা, একট! হইতে চারিটা পর্য্যন্ত পদ্যরচনা। গদ্য পদ্য পরীক্ষার দিবসে 
দশটার সময়ে সকল ছাএ পরীক্ষাস্থলে উপস্থিত হইয়া লিখিতে আর্ত 

করিলেন। অলঙ্কারশান্ত্রের অধ্যাপক পুজ্যপাদ প্রেমচন্ত্র তর্কবাগীশ 

মহাশয় আমায় অতিশয় ভাল বাসিতেন। তিনি পরীক্ষাস্থলে আমায় 

অন্বপস্থিত দেখিয়া! বিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যক্ষ চিরম্মরণীয় কাপ্তেন জি, টি, 

মার্শল সাহেব মহোদয়কে বলিয়া বলপূর্বাক আমায় তথায় লইয়া গিয়া এক 

স্থানে বসাইয়া দ্িলেন। আমি বলিলাম, আপনি দ্বানেন সংস্কৃতরচনায় 

প্রবৃত্ত হইতে আমার কোনও মতে সাহস হয় না; অতএব কি জন্যে 
আপনি আমায় এখানে আনাইয়! বসাইলেন। তিনি বলিলেন,_যাহা পার 

কিছু লিখন এতুব! সাহেব অতিশয় অসন্তষ্ট হইবেন। আমি বলিলাম, 
আ'র সকলে দশটার সময় লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে; এখন এগারটা 

বাজিয়াছে, এই অল্প সময়ে আমি কত লিখিতে পারিব। এই কথা শুনিয়া 
সাতিশয় বিরক্তি প্রকাশ করিয়া! তিনি যা ইচ্ছা কর বলিয়া চলিয়! 

গেলেন। 

সত্য কথনের মহিমা! গদ্যরচমীর বিষয় ছিল। আমি এগারটা হইতে 
বারটা পর্য্যস্ত বসিয়া রছিলাম, কিছুই লিখিতে পারিলাম না। পুজ্যপাদ 
তর্কবাগীশ মহাশয় আমি কি করিতেছি দেখিতে 'আসিলেন ; এবং কিছুই 

না লিখিয়া বিষ বদনে বসিয়া! আছি ইহা দেখিয়া নিরতিশয় রোষপ্রকাশ 
করিলেন। আমি বলিলাম,_মহাশয়! কি লিখিব কিছুই স্থির করিতে 
পারিতেছি না। তিনি বলিলেন,--“সত্যং হি নাম” এই বলিয়া আরম্ত 

কর। তীয় আদেশ অনুসারে “সত্যং হি নাম” এই আরস্ত করিয়া অনেক 

ভাবিয়া এক ঘণ্টায় অতি কষ্টে কতিপয় পংক্কিমাত্র লিখিতে পারিলাম। 
আমি স্থির করিয়। রাখিয়াছিপাম পরীক্ষক মন্থাশয়েরা আমার রচনা ও 
রচনার মাত্র! দেখিয়! নিঃদসনেহ উপহাস কক্পিবেন। কিন্তু আশ্চর্ধ্যের বিষয় 
এই আমিই গদ্যরচনায় পূরস্কার পাইলাম। 

পারিতোধিক বিভরণের পন: -পুজাপাদ তর্কবাগীশ মহাশয় আমায় বলি. 
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লেন,--দেখ তুমি কোনও মতে রচনার পরীক্ষা দিতে সম্মত ছিলে না। 
আমি পীড়াপীড়ি করিয়া পরীক্ষা দিতে বসাইয়াছিলাম তাহাতেই তুমি 
একশত টাক! পার্সিতোধিক পাইলে । তোমার রচনা দেখিয়া মকলে বন্ধ 
হইয়াছেন। অত:পর রচনাবিষয়ে আর তুমি পরাম্মখ হইও না। এই সকল 

কথা গুনিয়া আমার কিঞ্চিৎ সাহন ও উত্সাহ হইল। তৎপরে আর আহি 

রচনা বিষয়ে পরাম্মুখ হইতাম না”। 
তর্কবাগীশের অন্যতম ছাত্র ৮ মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত বিদ্যালয়ে 

সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপক হইলে তিনিও তর্কবাগীশের প্রণালী অনুসারে 

স্কৃতরচন! শিক্ষা বিষয়ে যত্রবান্ হইয়াছিলেন। একদা মধ্যাহ্ন সময়ে 

পূর্বপরিচিত একটা ভদ্রলোক সাহত্যের শ্রেণীতে আসিয়া কোনও এক 
বিষয়ে একটা ভাল কবিতা রচন] করিয়া দিতে তর্কালঙ্কার মহাশয়কে অন্ু- 

রোধ করিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিলেন,_মহীশয়! খন আপনি 

এখান পর্য্যন্ত আসিয়াছেন, তখন আমার কবিতায় আর কাজ কি? আমার 

পূজাপাদ গুরুর সমীপে একবার চলুন। এই বলিয়া তাহাকে অলঙ্কারের 
শ্রেণীতে তর্কবাগীশের নিকটে লইয়া রাখিয়া আসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই 
এ ব্যক্তি একখানি কাগজ হস্তে আমিয়! তাহা! তর্কালঙ্কারকে দেখাইলেন | 

তর্কালঙ্কার দেখিলেন তর্কবাগীশ দীর্ঘচ্ছন্দে তিনটা কাঁবিতা রচনা করিয়া 
দিয়াছেন। কবিতাগুপি তিনি উচৈঃস্বরে আবৃত্তি করিলেন এবং বলিলেন, 

আমি তিন দিবস যত্ব করিলেও এইরূপ মনোহারিণী কবিতা রচন। করিতে 

পারিতাম কি না! সন্দেহ । আমি জানিতাম, তর্কবাগীশ মহাশয়ের মন্তকরূপ, 

মুচি নিয়ত তাওয়ান আছে, ভাবরূপ স্বর্ণ ফেলিয়! দিলেই গলগল করিয়া 

বাহির হইয়া পড়ে) এই নিমিত্ত আপনাকে আসল খনিতে লইয়! 

গিয়াছিলাম। 

একদা! বীরভূম জেলার অন্তর্গত হেতমপুরের রাজবাটাতে কলিকাতার 
স্কৃত দ্যালয়ের প্রধান্ প্রধান অধ্যাপকগণের সঙ্গে প্রেমচন্্রের নিমন্ত্রণ 

হয়। এই সময়ে নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, বাশবেড়ে প্রত্থতি স্থানের বড় বড় 
পঙ্ডিতগণ আহৃত হয়েন। বঙ্গদেশ মধ্যে কোনও স্থানে এক সময়ে এতগুলি 

প্রধান প্রধান পঙিতের সমাগম ও শ্রান্ধক্রিয়ার এরূপ সমারোহ দেখা যায় 



৬৪ প্রেমচন্ত্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত। 

নাই। সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অন্ততম পণ্ডিত ন্মরণীয় ৮ তাঁরানাথ তর্কবাচ- 
ম্পতি কলিকাতা অঞ্চলের পণ্ডিতগণের পক্ষে অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন । 

রাজবাটীর মনোনীত রামসুন্দর দরবেশ নামে একজন পণ্ডিত প্রধান 

অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রামন্থন্দর দরবেশ দিগ্গজ . পণ্ডিত। 

সর্ধবশান্ত্রে তাহার প্রগাঢ় অধিকারণ ধর্মে বামাচার এবং স্বয়ং দাস্তিকতার 

একাধার। তাহার বয়স অশীতিবর্ষের অধিক হইয়াছিল। আহ্ত পণ্ডিত- 

মণ্ডলী মধ্যে যিনি যত বড় বিদ্বান হউন্ না কেন বিদায়েয় পরিমাণ ধার্য 

হইবার পূর্ধে দরবেশ শান্ত্রীর নিকটে তাহার পরিচয় দিবার নিয়ম নির্ধারিত 

হইমছিল। এই পরীক্ষা সময়ে * রাঁমসুন্দরের অজুন্দর ব্যবহার, নিজ 

দ্বাস্তিকত৷ বিস্তার এবং মর্মভেদী বাঙ্গোক্তিতে অনেক পগ্ডিতকে জড় সড় 

হইতে হইয়াছিল এবং কাহাঁকে কাহাঁকেও অশ্রজল বিসর্জন করিতে করিতে 

আসিতে” হইয়াছিল। প্রেমচন্ত্রের পূর্বে অনেক পঙিতের বিদায় হইয়। 
গিয়াছিল। উপস্থিত হইবার পর দিন প্রাতেই তিনি দরবেশ শান্্রীর 

নিকটে উপনীত হয়েন এবং অলঙ্কারশীস্ত্রে অধ্যাপনা করেন, পূর্বনৈষতের 
টাক! করিয়াছেন বলিয়। ৮ তারাঁনাথ তর্কবাচস্পতি তীহার পরিচয় দেন। 

তৎকালে দরবেশ শাস্ত্রী আপন বাসায় ৬। ৭টা বামায় পরিবেষ্টিত হইয়া 
বসিয়াছিলেন এবং এক বাম! তাহাকে তত প্রাতেই' অন্ন বাঞ্জন আহার 

করাইতেছিলেন। আহারাস্তে দরবেশ শাস্ত্রী প্রেমচন্ত্রের প্রতি স্তৃতীক্ষ 

কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্বক বলিলেন,_“নৈষধের টাকাকারক” এ আম্পর্ধার 
পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজনাভাব; তিনি উল্লিখিত টাক দেখেন নাই) 

দর্শন শাস্ত্রের সহায়তা ব্যতীত কেহ নৈষধের টীক1 করিতে পারে তাহার 

বিশ্বাস নাই এবং নৈষধের প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে সাহসী এরূপ কোনও 

পঙ্ডিত বঙ্গমধ্যে আছে কি ন! জানেন না”। এই বলিয়া! রামসুন্দর দর্শন- 

ঘটিত ৩টা নৈষধের কবিত। ক্রমে আবৃত্তি করিয়া! প্রেমচন্ত্রকে অর্থ করিতে 

ঘলিলেন। প্রেমনত অবিচলিত 'ভাঁবে ছুইটী কবিতার বিশদরূপে ব্যাথ্যা 

করিগ্েন। তৃতীয় কবিতার বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিতে করিতে ন্যাক্ব- 

ঘটিত সিদ্ধান্তের যেমন আলোচনা রুরিতেছেন অমনি রামন্ন্দর অকল্মাৎ 
উঠিয়া বলা নাই কহা নাই একবারে আপন দক্ষিণ চরণ উত্তোলন পূর্বক 

৯ 
ধা 

পি 
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গ্রেমচন্ত্রে মন্তকে বুলাইয়া দিলেন এবং বলিলেন,-"অনেক ব্যাটাকে 
দেখিলাম, তোর ব্যাকরণ ও দর্শন আদতে জ্ঞান ও কাবোর ব্যাখ্যা বিষয়ে 

প্রবীণত! দেখিয়া বড়ই প্রীতিলাত করিলাম, দীর্ঘজীবী হও”। প্রেমচন্্ 
রামন্থন্শরের অদম্য দাস্তিকভাব এবং অদ্ভুত অশিষ্টাচার দেখিয়া যেমন 

বিন্মিত হইলেন, তাহার সন্তোষ সমুৎপাদনে সমর্থ হইয়! নিস্তার পাইলেন 

বলিয়া মনে মনে তেমনি গ্রীতিলাভ করিলেন। মস্তকে পদাঘাত বিনীত 
ভাবে সহ করিলেন। 

একদা সৌরাষ্ট্ দেশীয় একজন পণ্ডিত কলিকাতার সংস্কৃত বিদ্যালয়ে 
আসিয়া ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কথোপকথন করিতে করিতে পুর্ব 
নৈষধের টাকাকারক গ্রেমচন্ত্র তর্কবাগীশ বঙ্গদেশের কোন স্থানের লোক 
ছিলেন? উত্তর ভাগের টাকা সমাপন না করিয়া তাহার লোকান্তরিত 

হওয়া] অতি পরিতাপের বিষয়, ইত্যাদি বণিয়া আক্ষেপ কাঁরস্ঠেছিলেন, 

এমন সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,__আপনি আমার পৃজ্যপাদ গুরু 
প্রেমচন্ত্রকে সুস্থশরীরে জীবিত থাকিতে থাকিতে শ্বর্গীয় বলিয়া কেন 
গণনা করিতেছেন? পণ্ডিতজী বলিলেন)--কি প্রেমচন্ত্র জীবিত? এবং 

তিনি তোমার গুরু! রচনাপ্রণালী দেখিয়া আমি তাহুকে লোকাস্তরিত 
প্রাচীন সম্প্রদায়ের একজন পণ্ডিত বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। ইচ্ছা 
হইলে এখনি আপনার দঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ করাইতে পারি বলিয়া 

ঈশ্বরচন্ত্র বলিলেন। এইক্ষণে হইলে দ্বিতীয় ক্বণের প্রতীক্ষা করি নাঁ,, 
এই বিদ্যালয়ের পুস্তক দেখিবার ইচ্ছা ছিল তাহা এখন সংযত করিলাম 

বলিয়া পঞ্ডিতজী কহিতে লাগিলেন। অবিলম্বে উভয়ের সম্মিলন হইলে 

শাস্ত্রীয় নান! বিষয়ে কথোপকথন চলিল। পরিশেষে উত্তর নৈষধের 
টাক! এপর্যন্ত কেন মুদ্রিত করেন নাই এই নিমিত্ত গুজরাটের পণ্ডিতগণের 
নিকটে আপনি কৈষীয়ত দিতে বাধ্য বলিয়া পণ্ডিতী আক্ষেপ 
করিয়াছিলেন । 29৮৯ 

: প্রেমচন্ত্র যে সময়ে সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পদ পরিত্যাগ করেন তখন 

এই বিদ্যালয়ের সমুন্নত প্রৌটাবস্থা বলিতে হইবে। তখন দর্শন বিভাগে 
অশেষ বিদ্যাপঞ্চানন জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, স্বতিবিভাগে ন্ম্ার্ভ শিরোমণি 



৬৬ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত। 

তরতচন্ত্র শিরোমণি, ব্যাকরণ বিভাগে গীশপতিপ্রতিম তারানাথ তর্কবাচ- 

ম্পতি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এবং অধ্যক্ষের পদ্দে ভাক্তর ই,বি, কাউয়েল সাঁছেব 

মহোদয় অধিষ্ঠিত ধাকিয়! বিদ্যালয়ের গৌরব বিস্তার করিতেছিলেন। এই 
পণ্ডিত মহোদয়গণ যেষে শান্ত্রের অধ্যাপন! করিতেন, তাহাতে উহার! 

অদ্বিতীয় বা] উচ্চদরের পণ্ডিত ছিলেন, এইমান্র বলিলে শাস্ত্রতত্বে উহাদের 

নর্বতোমুখী গ্রতিভার সঙ্কোচমাত্র করা হয়। বস্ত্বতঃ জ্ঞান বিজ্ঞান বিষয়ে 

উহাদের অগাধতা, গুণবত্বা, গুণগ্রাহিতা ও উদারতা আদি স্মরণ করিলে 

এবং আজকালের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করিলে স্বর্গ মর্ত্যের প্রভেদ জ্ঞান 

আর্টসয়া অন্তরকে বড়ই ব্যাকুলিত' করে। এক একটা করিয়া এই সকল 

রত্ব যেমন থসিয়াছে, সেই পরিমাণে বিদ্যালয় মলিনপ্রত হইয়া পড়িয়াছে 

সন্দেহ নাই। ভারতের এই শোচনীয় ভাব ফড়াইয়াছে। যেমন যাই- 

তেছে__তৈমন আর হইতেছে না। 

কাউয়েল সাহেব মহোদয় উইলসন সাহেব প্রভৃতির ন্যায় প্রেমচন্ত্রের 

গুণপন্মপাতী হইয়াছিলেন এবং কাহার প্রতি বড় শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। 

সাহেব মহোদয় প্রেমচন্্র বিদায় লইয়া যাইবার সময়ে ছুঃখকুচক এই কবি- 
ভাটী রচনা করিয্বাছিলেন,_- ৃ 

«“আশাঃ সর্বান্তিমিরবলিতা অন্তলীনোইংগশুমালী- 

তুুৎ্কণাধোমুকুলিতদৃশোহপ্যাকুলায়৷ নলিন্যাঃ। 
অস্তঃপুষ্পং প্রাতনিধিরভূৎ শ্বর্ণবর্ণাভরেণু 
শ্চিস্তারূঢ়। বিরহিহৃদয়ে প্রোফিতস্যেব মুর্তি” ॥ 

প্রেমচন্ত্রের লোকাস্তর গমনের বার্থা শুনিয়] পরিভাপিত হৃদয়ে সাহেৰ 

মহোদয় বিলাত হইতে যে এক পত্র পিখিয়্াছিলেন এবং প্রথম মুগ্রিত 

জীষনচরিত পাইয়া যাহা কিছু গহিন তত্সমুদায় পরিশিষ্টে-_সপ্ধি 

বেশিত করা হইল | ৃ 

কলুটোলানিবানী মোহন মঞজ্িক মহোদর তর্কবাসীশের প্রতি, বড় শ্রদ্ধা 

প্রকাশ' করিতেন। তাহার িকটে তর্কবাগীশ কিছুকাল নিয়মিতরূপে 

| মেস্সপীয় প্রতৃতি প্রসিদ্ধ গাশ্ঠাত্য কবিগণের প্রণীত ভাল ভাল কাব্যগ্রন্থের 
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বাখ্যা গুনিতেন। হ্যাম্লেটের পাগ্লামীর পারিপাট্য, ভা়তবর্ষীয় ডাইন 
ও কামরপী ভূত ফানবাদির মত ম্যাকবেত ও টেশ্পেষ্টে প্রদর্শিত ভাই 
প্রস্থতির কার্যাপ্রণালী এবং মন্ত্র তন্ত্রের ঘনিষ্ঠ সৌসাদৃস্ত, মার্চেট জব্ 
ভিনিসে ছদ্মবেশধারিণী বাবহারকুশলিনী পোর্সিয়ার অন্ভুত তর্ক্চাতুর্য্য 

প্রেমচন্্রের বড় বিন্বয় উৎপাদন করিয়াছিল। তিনি বলিতেম, পাশ্চাত্য 
কবিগণেক় নাটকে যথাস্থানে মানবজাতির শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি 

সকলের যেকপ পর্ণবিকাশ এবং বন্তশ্বভাবের যে প্রকার দর্ধা্গীন পৃষ্ঠ 

দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে উহাদের দৃশ্য কাব্যগুলি সংস্কৃত নাটকাবলির 
ন্যায় এক সময়ে উতৎকর্ষের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই । 

কিন্ত এই দৃশ্ঠ কাবাগুলি অনেক বিষয়ে আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম- 
সঙ্গত নহে। বঙ্গমধ্যে বধ ও যুদ্ধাদির অভিনয় শিষ্টাচার ও রুচির বিদ্ধ । 

তিনি ইহাঁও বলিতেন, সংস্কৃত নাটকগুলি পাশ্চাত্য নাটক সকল অপেক্ষা 

সমধিক প্রাচীন । পূর্বতন মুনিগণ গ্রণীত নটহ্ত্র আদি ইদানীত্তনদিগের 
ছুর্বোধ হুইয়া উঠিতেছে। পাশ্চাত্য নাটক সকলের এখনও মে অবস্থা 

হয় নাই। 

আশচার ব্যবহার ও কথোপকথন আদি বিষয়ে কোনও ছাত্রের লাছেবি 

ধরণ বুঝিতে পারিলে তর্কবাগীশ নিরতিশয় বিরক্কি প্রকাশ করিতেন। 

তিনি একবার কয়েকটা ছাত্রকে লক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন,--ইংরাজদিগের 

যেমন কতকগুলি অসাধারণ গুণ আছে, তেযন কতকগুলি অসামান্য, 

দোৌষও লক্ষিত লইয়! থাকে । ঘেজাতীয় লোক ব্যবসায়কুশল ও দাক্ষিণ্য- 

শূন্য দোকানদার, ঘাহাঁদের প্রকান্ঠ ও গৃঢ়রূপ ছুইটা চরিজব) যাহাদের 
পশ্চাতে একক্নপ এবং লম্মুখভাগে অন্তর্ূপ পরিচ্ছদ, তাহাদের অন্মুকরপ- 

চেষ্টা কেন? দেশের অবস্থান্থসারে আমর! সকল বিষয়ে যখন খাটি সান্ছেষ 

হইতে পারিব এরূপ আশা নাই, যখন সর্বজাতি সমক্ষে আর্ধাগস্কান 
বলিয়া এবং মুনিগণসঞ্চিত রত্বয়াশির উত্তরাধিকারী বলির! পরিচিত 
থাকিলে আমাদের অতুল গৌরব; যখন আমর কোনও বিষয়ে আক 

অভাবশ্রস্ত নহি. তখন এরূপ অন্ুকরণ-লালমার প্রয়োজন কি? অন্ুকরণ-. 

লোলুপ ব্যক্ধিগণ ইংরাজদিগের কেবল দৌষগুলিরই অনুকরণ করিতেছেন, 



৬৮ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত | 

গুণগ্রামের পক্ষপাতী নহেন কেন? চতুর্দিকে বহুতর প্রলোভনের সামগ্রী 
বর্তমান; দিন দিন পাশ্চাত্য প্রথার প্রাছূর্ভাব হইন্তে চলিল, সর্বদা 

সকলেরই সাবধান থাঁকা আবশ্তক দীঁড়াইতেছে। ফলতঃ তর্কবাগীশের 
অন্থশাসন প্রায় নিক্ষল হইত না। 

সাহিত্যদর্পণ নামক অলঙ্কারগগ্রস্থের রাঁমচরণকৃত টাক] তৎকালে মুদ্রিত 
হয় নাই পূর্বে বল! হইয়াছে (১)। তর্কবাগীশের নিজের যে একখানি হস্ত- 
লিখিত টাক ছিল তাহ! ছাত্রদের ব্যবহার নিমিত্ত অলঙ্কারশ্রেণীতে রাখিতেন । 

ছাত্রের! পৃথির এখানকার সেখানকার পাতা বাহির করিয়া আপন আপন 

বালায় লইয়া যাইতেন। অধ্যাপনা সময়ে কখন কখন দেখিবার আবস্তক 

হইলে পত্র মিলিত ন!। এই নিমিত্ত পুথির পাত! সকল কেহ আপন বাসায় 
লইয়া যাইতে পারিবেন না বলিয়! তর্ববাগীশ নিষেধ করিয়াছিলেন । 

এই*নিষেধ আজ্ঞার অন্ন দিন পরেই এক দিবস অপরাহ্ধে নিয়মিত 

সময়ের কিছু পূর্বে তর্কবাগীশ বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইয়া যান। এই 
সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এ পুথির কতকগুলি পাতা লইয়া! আপন বাঁদায় 
যাইতেছিলেন। তৎপূর্বেই প্রবলবেগে এক পস্লা বৃষ্টি হওয়ায় পথিমধ্যে 

পদস্থলিত হইয়া ঈশ্বরচন্্র পড়িয়া! যান এবং নিজের পরিধেয় বস্ত্র ও অন্যান্য 
পুস্তকের সঙ্গে পুথির পাতাগুলিও ভিজিয়া যায়। ঈশ্বরচন্দ্র শশব্যস্ত হইয়! 

একজন ভূনোওয়ালার দোকানে প্রবেশ পূর্বক তাহার উত্তপ্ত দীর্ঘ চুলার 
 একপার্থে আপনার আর্দ্র চাঁদরখাঁনির কিয়দংশ বিস্তৃত করিয়া তাহার উপর 

সর্বাগ্রে অধ্যাপকের পুথির পত্রগুলি শুষ্ণ করিতেছেন, এমন সময়ে তর্কবাগীশ 
এ পথ দিয়া নিজ বাসায় ফিরিয়া আমিতেছিলেন, ঈশ্বরচন্্র পূর্কোদ্ক অবস্থায় 

তাহার নয়নপথে পতিত হইলেন। একি ঈশ্বর? বলিয়া! তর্কবাগীশ 

জিজ্ঞামিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র একেবারে তটস্থ।: পরিশেষে আপন পর্য্যাকুলত! 
'সংযত্ করিয়া যাহ! ঘটিয়াছিল তাহা! বলিলেন এবং গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘনের 
হাতে হাতে ফল বলিয়া অনুতাপ প্রকাশ করিলেন। দেখিতেছি তুমি আর্ত 
বন্ত্রে অনেকক্ষণ আছ, পীন্কাহইবে, এইখানি পরিধান কর বলিয়া তর্কবাগীশ 
আপন উত্তরীয়খানি ঈশ্বরচজের গাত্রে ফেলিয়! দিলেন। ঈশ্বরচন্ত্র কোন- 

0) আলাম ই টীকা ুষসমোহন বসাক মপপ্রতি মুত্রিত করিয়্াছেন। 
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মতে তাহী পরিধান করিতে সন্ত হইলেন না। অবশেষে ইতস্তত; অস্বেষণ 
করিয়া তর্কবাগীশ একখানি গাড়ী সংগ্রহ করিলেন ও ঈশ্বরচন্ত্রকে সঙ্গে 

করিয়া আপন বাসায় আসিলেন এবং আর্তরবন্ত্র ত্যাগ করাইয়া! বিশ্রান্ত ও 

আশ্বস্ত করিলেন । পরদিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরচন্ত্র অতঃপর 

আর গুরু আজ্ঞার অবমাননা করিবেন'না বলিয়া স্বয়ং প্রতিজ্ঞা কৰিলেন 

এবং সহাধ্যায়ীদ্দিগকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন। 

বিদ্যাসাগর ষখন কলেজের প্রিন্সিপাল তখন একদিন রচন1 আদি 

বিষয়ক কাগজ দেখিতে দেখিতে তর্কবাগীশ একখানি কাগজ লইয়া অকন্মাৎ 

দ্রতপদে অপর এক পণ্ডিতের ঘরে উপস্থিত হইয়া রাঁগভরে বলিলেন *এই 
দেখ তোমার এমন্ পুত্র একবারে মাটি! (কাশীস্থিতগবাং ) লিখিয়াছে, 

আর যাহার! ব্যাকরণে পাকা তাহাদের মধো অনেকেই (কাশীস্থিত গবানাং) 

লিখিয়াছে__উপক্রমণিকায় সব মাটি হলো দেখ্চি”। এ পত্ডিউটা তর্ক- 
বাগীশের তৃতপূর্বব ছাত্র মধ্যে একজন বিখ্যাত ছাত্র। তিনি তখন অপর 

শ্রেণীতে পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুন্রটা তখন অলঙ্কায় 
শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন। তর্কবাগীশ এ বালকটীকে বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ও 

যত্তরশীল বলিয়া জানিতেন। উপক্রমণিকা ব্যাকরণ প্লাঠ করায় কাচা 
বুনিয়াদ হইতেছে, ঘরে তাহাকে কেন মুর্ধবোধ ব্যাকরণ আদি পড়ান হয় 
না__বলিয়! পণ্ডিতটিকে উপদেশ দিতেছেন ইত্যবসরে বিদ্যাদাগর তথায় 

অকন্মাৎ উপস্থিত । ভর্কবাগীশ বলিয়া উঠিলেন ঈশ্বর! কলেজটী মাটি, 

কর্লে__ছেলেগুলির মাথা খেলে বাপু! বিদ্যাসাগর সবিস্তর শুনিয়া 
বলিলেন-_-ন| মহাশয় ! আর ভয় নাই__এইবার “ব্যাকরণকৌমদী” বাহির 
হইয়াছে, ইতঃপর আপনার শ্রেণীতে ব্যাকরণে পরিপকক বালকেরই রপ্তানি 

দেখিতে পাইবেন। 
: তর্কবাগীশের নিকট ব্যাকরণে ভ্রমপ্রমাদের মার্জনা ছিল না। উন্লিধিত 

পণ্ডিতটা অদ্যাপি জীবিত এবং তাহার পুন্রটী তর্কবাগীশের গুণান্ুকরণে 

যত্বপর ছিলেন, এক্ষণে প্রকৃত কবিত্বশক্তি বলে প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন। 

সময়ে সময়ে বিদ্যালয়ের অনাথ ও অসহায় ছাত্রের! তর্কবাগীশের বাসায় 
অবস্থান করিতেন। একদা রাডশ্রেণীর একটা ছাত্র প্রজাব ত্যাগ করিয়া 
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জল ব্যবহার করিলেন না দেখিতে পাইয়া! তর্কবারথীশ তাহার প্রতি অতিশয় 
বিরক্ধি প্রকাশ করেন এবং বাসার নিয়মাবলির বিপরীত কার্ধ্য করিয়াছেন 

বলিয়। কিছুদিন তাহাকে আপন পূজার উপকরণ ও কোন প্রকার থাষ্য 

সামগ্রী স্পর্শ করিতে দেন নাই। 

আর এক সময়ে বৈদ্িকপ্রেণীর একটা ছাত্র তর্কবাণীশ বাসায় নাই 
জানিয়। জলপাত্র গ্রহণ না করিয়াই প্রস্রাব ত্যাগ করিতে বঙিয়াছেন 

এমন সময়ে সদর দ্বারের নিকটে তর্কবাীশের চটি জুতার শব তাহার কর্ণ- 
গোঁচির হ্প্প । যে স্থানে তিনি বঙিয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠিলেও বিনা 

জলপাত্রে তথা হইতে আসিয়! তর্কবার্গীশের সম্মুথেই পড়িবেন ও তিরস্কৃত 

হইবেন ভাবিয়া! অমনি খানিক প্রল্রাব নিজ দক্ষিণ করপুটে ধরিয়া পইলেন। 

তখন প্রায় সন্ধা হঠয়াছিগ। তর্কবাীশ ছাত্রের হস্তে জলগণ্ুষ বলিয়া 
জ্ঞান করিলেন কিন্তু বলিলেন, অনতিদূরে কূপের নিকটে জলপাত্র ছিল 
তাহা লইয়া বসিলেই ভাল ছিল। অতঃপর তাহাই করিবেন বলিয়া ছাত্রটা 

অঙ্গীকার করিলেন এবং অল্পে অল্লেই মহা! বিপদ হইতে নিস্তার পাইলেন। 

এই উভয় ছাত্রই পরিণামে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভে সমর্থ হইঘ়্াছিলেন। 

প্রেমচন্ত্র আত্মনি্ঠ ও কুলপাঁবন ছিলেন। গুরুজনে তাহার অচল 

ভক্তি ছিল। নিয়ত সঙ্গাচারনিরত হইয়া! তিনি পিতৃলোকের তৃপ্তি নিমিত্ত 

যথাসময়ে পৃপাষ্টকা. মাংসাষ্টকা আদি সমুদায শ্রাদ্ধকাধ্য বিধিপুর্্বক সম্পাদন 
করিতেন । পিতামাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা জানে তাহাদের চরণ পৃজা 
ও ভক্কিভরে সেবা করিতেন । কপিকাতা হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলে 

পিত। মাতা বায় যে অবস্থায় থাকিতেন তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি দওবৎ 
নাটক প্রণিপাত পুর্বক বিনীতভাবে আশীর্বাদ ও আদেশ প্রতীক্ষা করি- 

তেন। তাঁহাদের আদেশ প্রতিপালনে ও প্রিষ্ষ কামনা পূর্ণকরণে সর্বদা 

বত্বশীল থাকিতেন। 'ুরুনিন্দ। তাহার অসহা ছিল। তাহার কপিকাতার 

বানায় স্বদেশস্থ একটা বনোবৃদ্ধ ত্রীঙ্ধণ বহুকাল হইতে ধাকিতেন, তিনি 
সংস্কৃত পুস্তক লেখকের কার্ধ্য করিতেন । এক সময়ে এ ব্রাঙ্গণটী কথার 
কথায় তর্কাখীশের পুঙছনীয গুরু নিমাইটাদ শিরোদণির সাংসারিক ৰাঁপার 
সম্বন্ধে নিন্দা করিরুরছলেন। ইহাতে তর্কবারীশ একপ গরিতাপিত ও 
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ক্রোধাদ্িত হয়্েন যে এ ত্রাঙ্মণটাকে বান! হইতে তৎক্ষণাৎ ধাহির করিয়া 
দেন এবং স্বয়ং অভুক্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রাতে গঙ্গাক্সান. 

করেন। কিছুকাল অতীত হইলে অপর অধ্যাপক. স্মরনীয় ৬ হরনাথ তর্ক. 
ভূষণের আদেশ ও অনুরোধক্রমে খর রাঙ্ষণকে পুর্বার বানায় থাকিতে 
স্বান দেন। 

ছুয়াড়গ্রাযে অধ্যাপক জয়ে পাল চিতা টোলে পড়িবার সময়ে 

অধ্যাপকের পিতার একোদিষ্ট শ্রান্ধোপলক্ষ্যে এক হাট হুইতে ফলমূল 
তরকারি আদি খরিদ করিবার নিমিত্ত প্রেমচন্ত্র আদিষ্ট হইয়াছিলেন। 
জিনিসপত্রগুলি বহিয়া' আনিবার নিমিত্ত অধ্যাপক মহাশয় যে ব্যক্তিকে 
বলিয়াছিলেন সে প্রেমচন্ত্রকে চিনিত না! ও তাহার সঙ্গেও যায় নাই। 

প্রেমচন্ত্র বং জিনিসের বোঝা মন্তকে করিয়৷ আনিতেছিলেন,। পথিমধো 

পতিত হইয়া আঘাতপ্রাপ্ত হয়েন। অপর এক পথিক প্রেমচন্ত্রের সাহায্য 

নিমিত্ত অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু প্রেমচন্ত্র তাহাকে চিনিতেন না) পাচ্ছে 

গুরুর দ্রব্যের অপচয় হয় এই আশঙ্কায় প্রেমচন্ত্র কাহাকেও বোঝাটা দেন 
নাই। কাতর অবস্থায় স্বয়ং মন্তকে করিয়া জ্িনিসগুলি আনিয়া! গুরুর 

সমীপে উপস্থিত করিয়াছিলেন। 

শাস্ত্রান্থমোদিত হিন্দু ধর্মে তর্কবাগীশের নিরতিশয় নি ছিল। ধর্শ 

বিষয়ে কপটাচার তিনি সন্থ করিতে পারিতেন ন1। তিনি বলিতেন,-- 

ধর্খ বিষয়ে কগটাচারী আত্মাপহারী, সত্যার্জববিহীন এরূপ ধর্মবূর্ত ব্যজি 

পার্থন্থ লোকদিগকে বঞ্চনা করিতে গিয়! ঈশ্বরেরও সঙ্গে চাতুরী খেলেন, 
ইহার ফল অতি শোচনীয়। ধর্্তত্ব অভীব গঙন। জ্ঞানযোগে ধিনি যে 
প্রকার ধর্ম অবলম্বন করুন না! কেন, শুদ্ধসত্ব হইয়! তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন 
করুন) নচেৎ লকলই তাহার নিক্ষল। ধর্মাবিষয়ে বিশ্বাসহীন ব্যক্তি ছিল 
তরুতুল্য। কখন্ কোনদিকে চলেন নিশ্চয় থাকে না। | 

এক সময়ে করিকাত! মলঙ্গানিবাসী কায়েস্থ বংশীয় বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন 

এক যুবা খুরুষ ইংরাজীতে কৃতবিদ্য সযবরস্ক আর কয়েকটা ব্রাহ্মণ যুবক, 
সঙ্গে তর্কবাগীশের বাসায় আইসেন। উহার! নকলে তর্কবাগীশের মধ্যম 

 সহোদরের বন্ধু বা পরিচিত ছিলেন। উহাদিগকে তর্কবাগীশের নিকটে 
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বসাইয়! মধ্যম ভ্রাতা! কার্ধ্যাত্তর ব্যপদেশে বাসার মধ্যে অন্ত ঘরে যাঁন। 
এদিকে অন্যান্য কথাপ্রসঙ্গে এক ব্রাহ্মণ যুবক তর্কবাগীশকে জিজ্ঞাসা করি- 
লেন-_-মহাশয় ! যতদুর বুঝা যায় ব্রাহ্মণদের গায়ত্রীটা ত কুরধ্যদেবের উপা- 
সনার মন্ত্র; তবে ইহ! শৃদ্রের দৃষ্টি ও শ্রুতিপথ হইতে সংগ্রোপনে রাখিবার 
নিষিত্ত ব্রাহ্মণদের এত আটাআটির আড়ম্বর কেন? এবং শৃদ্রের প্রতি 

ব্রাহ্মণদের এত অনিষ্টাচরণ কেন? ফোন দেশের কোন ধর্মযাজক মম্প্র- 

দায়ের এরূপ একচেটে ধর্শ কর্ণ দেখা যায় না। তর্কবাগীশ বলিলেল__ 
এই প্রশ্নটা আপনার মুখ হইতে বাহির হইতেছে দেখিতেছি কিন্তু বোধ 

হইতেছে ইট প্রকৃতপক্ষে ইহার (কায়স্থ যুবককে দেখাইয়া ) প্রশ্ন। যাহা- 

হউক এসকল আদিকালের কথা; এখন আর ইহা তুলিবার প্রয়োজন কি? 

জিজ্ঞানুর ভ্রম দুর কর! ও কুতৃহল নিবারণ করা পঙ্ডিতের কর্তব্য, জানিবার 

নিমিত্তই আমরা আপনার নিকটে আসিয়াছি বলিয়া সকলে বলিতে লাগি- 

লেন। প্রেমচন্দ্র বলিলেন_-এই সকল কথা লইয়া ইংরাজীওয়ালারা নান! 
কুতর্ক তু্িতেছেন ও ব্রাহ্মণদিগকে গালি দিতেছেন; আমার মত ব্রাহ্মণ- 

পঙ্ডিত.এইরূপ প্রশ্নের পর্যাপ্ত উত্বর দিতে সমর্থ কিন! জানি না) এই 
সম্বন্ধে বিচার বিভ্বগার ইচ্ছা থাকিলে কোন কথা না বলাই ভাল। এই 

সময়ে তাহার মধ্যম ভ্রাতা তথায় আসিলে সকলে মুখ তাকাতাকি করিতে 

লাগিলেন। তর্কবাীশ ভাবিলেন উহ্ীরা সকলে যোট বাঁধিয়া আপিয়া- 
' ছেন। একটু ভাবিয়! আবার বলিলেন-_-তবে এই বিষয়ে আমার যে ধারণ! 
তাহ] বলিলে আপনাদের মনস্তষ্টি জন্মিবে বলিয়া বোধ হয় না। আপনার 

যে ধারণা তাহা জানিলেই আমাদের পর্যাপ্ত উপদেশ হইবে বলিয়া সকলে 
প্রকাশ করিলেন। 

তর্কবাগীশ বলিলেন__গায়ন্্ীটা মন্ত্র বটে। ব্রাহ্মণদের পূজ্যপদার্থ বেদ 
সকল ও মন্ত্রমলক। খক বেদই সর্ধপ্রধান। গ্রক শবের অর্থই মন্ত্র। এক 

এক কের এক বা অনেক দেবতা আছেন? দেই দেবশক্তির উপাসনার 

নিষিত্ত মন্ত্র। গায়ত্রীটী কেবল দ্যোতমান্ সর্য্যের উপাসনার মন্ত্র বলিয়া 
জানিনা) বাবু রাজেম্্লাগ মিত্র প্রভৃতি ধাহার1 পাশ্চাত্য পঙ্খিতদিগের 

নওক্ীরেন) তাহারা বলেন আর্ধাখািরা হু্ঘ্য, অগ্নি, বাস 
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আদির উপাসনা করিতে করিতে ক্রমে জ্যোতিঃ শ্বরূপ পররঙ্গে উপনীত 
হইয়াছিলেন। আন কাল ধাহার যে ইচ্ছ! বলিতেছেন, প্রতিবাদের প্রয়ো- 

জন দেবি না| : মহ্ষিগণ যে কখন জড় হৃর্ধ্যের ও জড় অগ্নি আদির উপা- 
সনায় ব্যাপৃত ছিলেন এরূপ বোঁধ করিবার কোন কারণেরই উপলব্ধি হয় 

না। জড় বস্তর অনুশীলনের এরূপ উৎকৃষ্ট পরিণাম হইতে পারে না । 

পৃথিবীর সমস্ত জাতিমধ্যে মহর্ধিগণ মনুষ্যের মঙ্গল নিমিত্ত প্রথমাবধি দৈবী 
শক্তি বা দেবতাতত্ব এবং আধ্যাত্মিক তত্বের গবেষণ! লইয়। শুদ্ধ বিজ্ঞান- 
স্বরূপের উপাসনার অধিকারী হইন্লাছিলেন। বিশেষতঃ যখন গায়ত্রী 
মন্ত্রটি রচিত হুয় তখন মহর্ষিগণ প্রাথমিক অবস্থায় পড়িয়া ছিলেন ভ্রা। 

গায়ত্রীটি ভগবান্ বিশ্বামিত্র খযির রচন1 বলিয়! জানা যায়। এই খবির 
সময় মহান্থভাব আর্ধাগণের পরমোন্নতির সময়। গায়ত্রীটি সাবিত্রী ব! 

্ন্মগায়ত্রী নামে অভিহিত । সবিতা শবে হৃর্যা, বিষু বা জগৎ প্রসবিতা 

বলা যান । মহামতি সায়নাচার্ধ্য সবিতা শবে সর্বাস্তর্যামী সর্বোৎপাদক 

বা সর্ধপ্রেরক বলিয়া অর্থ করিয়াছেন। দ্বিজেরাই অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষজিয় ও 

বৈশ্তেরাই সাক্ং প্রাত্ধ্যান্ছে পাঁপধ্বংস ও সদ্বিদ্যা, সন্ধর্দ আদি কামনায় 
এই স্তোত্রপ্বারা জ্যেতিংস্বরূপ বর্গের বরণীয় তেজের ধান করিবেন বলিয়া 
শাস্ত্রে বিধি দেখা যায়। এই বিধানে শূজ্দরর পরিগণর্ন। নাই। আমার 
বিবেচনায় তাঁৎকালিক শূদ্রের আকণ্ঠ অজ্ঞতাই ইহার কারণ বলিয়া 
প্রতীয়মান হয়। শূদ্র হইতে এই সকল স্তোত্র গোপন করিবার সম্বন্ধে 

বেদে কোন নিষেধ বিধি দেখকাছি এমত স্মরণ হইতেছে না কিন্ত বৈদিক 
তান্ত্রিকদের মতে এই সকল বিষয় অতি গুহ্য বলিয়া! নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

বেদে চাতুর্কর্ণের বিধান দেখা.যায়। গুণবস্তা ও কর্মের তারতম্য অনুসারে 
বর্ণবিভাগ ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং তৎকালে তমো মোহান্ধ শৃজ্ধের অবস্থা 
অতি হীন ছিল বলিয়া বুঝা যার। সমাজের প্রাথমিক অবস্থায় মকল 
বিষয়ে সাম্যনীতির প্রত্যাশা করা যায় না। নতুবা বর্ণবিশেষের প্রতি 
অনিষ্ঠাচরণ উদ্দেশে এইরূপ বাবস্থা করা হইয়াছিল এরূপ বোধ হয় না। 
এখন এই দোষ দিয়া ব্রাহ্মণদিগকে থে তিরস্কার করা হয় তাহা অনঙ্গত। 

এখনকার কথ ছাড়িয়া দিউন, আমাদের হত ত্রান্মণদের কথা ছাড়িয়া 
১, | | 



4৪ প্রেমচন্র তর্কবাণীশের জীবনচরিত। 

দিউন, ধাবা উন্নত্তমনা বন ব্রাহ্মণদের অসীম আধিগত্োয 
কথা স্মরণ করুণ--দেখিবেন_-তাহাদের প্রতি একপ দোষারোপ করি, 
বার কারণের একান্ত অতাব। স্বার্থসাধন চেষ্টা থাকিলে ব্রাহ্মণের! 
কৃতরিয়দিগ্রকে বিশাল আধিপত্য দিতেন না, আপনারাই তাহা যথেচ্ছন্ধূপে 
সম্ভোগ করিতেন। কালক্রমে বর্ণ দাকর্ষ্যে গুণসাক্র্ঘয ঘটিয়াছে। শ্রেষ্ঠ 
বর্ণের অধঃপতন হইয়াছে । নত্বগুণ চ্যুতিতে ব্রাহ্মণেরা পূর্বতন উন্নতভাব 
হারাইতেছেন। শুদ্র শবের অর্থই অজ্ঞ। প্রকৃত সংস্কারবিহীন ব্রাঙ্মণও 
শ্দ্রপদবাচ্য। শূর্র বলাতে এই বর্ণের প্রতি কোন অনিষ্টাচরণ করা হয় 
নাই। অজ্ঞতাস্থলে বিজ্ঞতা লাভ করায় এক্ষণে শু্রের থেষ্ট উন্নতি হই- 
যাছে সন্দেহ নাই। তবে এখনকার শূড্রের! শাস্ত্রের ছুই চারি পাতা অথব। 
তেদাদির অনুবাদ পড়িয়াই পূর্বতন ব্রাহ্মণদের সেই অনুপম সাত্বিকভাৰ 
প্রাপ্ত হইয়াচ্ছন ইহ! স্বীকার করিতে প্রস্তত নহি। আঁজ কাল ব্রা্গণেরাই 
ঘোর অন্ধকারে পড়িয়া কষ্ট পাঁইতেছেন, সত্যানোকের স্কুলিঙ্গও দেখিতে 

পাইতেছেন কি না! সন্দেহ । 
প্রেমচজ্ত্র যোগবেত্া ছিলেন। প্রতিদিন মন্ধ্যাবনদনাদি নিত্য কার্য 

সমাপন করিয়! ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়! কিয়ৎ ক্ষণ প্রাণায়াম সাধন করিতেন। 
কলিকাতায় অবস্থান সময়ে সদৃগুরুর উপদেশ পাইয়া ক্রমে তিনি আসন- 

সাধন, প্রাপায়াম সাধন ও প্রত্যাহার লাধনে দমর্থ হইয়া! ধারণ! অভ্যাস 
করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে যোগবিৎ গুরুর উপদেশ প্রাপ্তি সম্পর্কে একটা 

(স্ুযোগ ঘটিয়াছিল। সংস্কৃত বিদ্যালয়ে পদপ্রাপ্তির কিছুকাল পরে একবার 

ফান্তন মাসে হূর্যাগ্রহণ হয়। সর্বগ্রাস হওয়ায় গ্রহণকাল বিস্তীর্ণ ও মধ্যাহ- 

কাল অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। প্রেমচন্ত্র বড়বাজারের নিকটবর্তী গল্গাতীরে ম্লান 
ও জপ সমাপন করিয়া লোকের দানাদি কার্য দেখিতেছিলেন এবং অধ্যা- 
পক হরনাথ তর্কভৃষণের গ্রতীক্ষা। করিতেছিলেন। তর্কতৃষণ মহাশয় পুরম্চরণ 
করিতে বনিয়াছিলেন। তাহার অনতিদুরে এক বিষয়ী লোক বেগুনে- 
রঙের একখান বস্ত্র ছার আপন মন্তক ও দেহের অধিকাংশ আচ্ছাদিত 
করিয়া জপে বসিয্বাছিলেন। এই সময়ে পাগলের যত এক ভিক্ষুক তথায় 
'আঁফিল এবং আপন হিন্ বন্ত্রধও মেলিয়া তিক্ষালন্ধ শশা, শ'কআনু গ্রত্ৃতি 
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কাম আহার করিতে লাগিল। শশায় কামড় দ্বিবায় তৃপ্তিকর আত্মাণ 
পাইয়া এ বাবুটা বিচলিতচিত্তে জোধতরে প্মলো ব্যাটা পাগল! আর 
জায়গ! পেলেনা, সন্মুথে এসে খেতে বস্লো, দুর হ” বলিয়! উঠিলেন। ইহা 
শুনিয়া] ফলাহারী তিক্ষু আর একটা শশায় কামড় মারিয়া কচ্ কচ্ চিবাইতে 

চিবাইতে সমীপবর্তা প্রেমচন্র প্রভৃতি করেক ব্যক্তির দিকে জরক্ষেপ পূর্বক 

দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতে লাঁগিল,__আমি পাগল! বাবুটী জপে মগ্ন! কি জপ 
কচ্চেন জান ? কাল কুঠী হ'তে ফিরে যাবার বেলায় জোড়াশীকোর বাজারে 

এক জোড়া জুতা কিনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, দরে বনে নাই, আর ছুই 
আনা বেশী দিয়া এ জোড়াটা আজ লয়ে যাবেন এই জপ কচ্ছেন। এই 

বলিতে বলিতে তিক্ষু আপন ছিন্নবস্ত্স্থিত ফলমূলগুলি বাধিতে বাধিতে উঠি 
চলিল। বাঁবুটা অকন্মাৎ বেগুনেরঙের গাত্রবন্ত্রধানি আসনে ফেলিয়া ভিক্ষুর 

পাছে পাছে দৌড়িলেন এবং তাহার পায়ে ধরিবার চেষ্টা করিতে॥লাগ়িলেন। 

ভিক্ষু এক একবার তাহাকে পদাঘাত করিতে করিতে দৌড়িতে লাগিল। 
মনের কথ টানিয়া বলিয়াছে, বাবুটার প্রাণে আঘাত লাগিয়াছে, আর কি 

তিনি স্থির থাকিতে পারেন? প্রেমচন্ত্র কৌতুহলাক্রাত্ত হইয়া তিক্ষুর পার্থে 
পার্খেবেগে চলিলেন। ক্রমে হাটখোলার বীধাঘাটের নিকটে উপস্থিত। 

তথায় এক স্থানে নর্দামার মাটি ও আবর্জন! ব্লাশীকৃত ছিল ভিক্ষু তাঁড়া- 

তাড়ি ধ ময়লারাশির উপরে আরোহণ করিল এবং মুটো মুটো ময়লা! লইয়া 
বাবুটার মুখে ও গাত্রে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। পরিশেষে প্রেমচন্ত্রের 
দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মুখভঙ্গী দ্বারা বাবুটাকে বিরত ও স্থানাত্তরিত করিতে 
সঙ্কেত করিল; পাগলের সঙ্গে আর এরূপ কেন? বলিয়৷ সকলে কছিতে 

থাকায়, এবং ভিঙ্ষ তাঁহার প্রতি অসীম দ্বণা প্রকাশ করায় বাবুটা ক্ষান্ত 
হইয়া ফিরিলেন, কিন্তু তাহার মন অলক্ষিতভাবে পশ্চাতে দৌড়িতে লাগিল। 
লোকে ভিক্ষুককে পাগল বলিতে লাগিল কিন্ত বাবুটা তাছাকে অন্তর্যামী_ 

যোগী বোধ করিলেন। প্রেমচন্দ্রের চিত্বও দোলায়মান, তিনি, বাবু ও ভিক্ষু 

উভয়ের তাৎকালিক অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পর্ধ/বেক্ষণ করিয়াছিলেন। ডিক্ষুককে 
সিদ্ধ মহাত্বা বোধে তাহার সঙ্গ ও শিক্ষার নিমিত্ত লোলুগ হইলেন : 

ফিরিয়৷ আনিয়া অধ্যাপক তর্কতৃষণ মহাশয়ের সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং 
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এই বৃত্তান্ত বলিলেন। গোপনে ভিক্ষুর সন্ধান লওয়1 ও লাক্ষাৎকার লীভের 
চেষ্টা করা নিতাত্ত আবস্ক বলিয়া তর্কতৃষণ বলিলেন। প্রেমচন্ত্র সাযং 
পরাতে দৌডাদোড়ি করিয়া হাটখোলার বাধাঘাটের এক পার্থ পাগল 
কয়েক দিবস হইতে রহিয়াছে এইমাত্র সন্ধান জানিয়া! আমিলেন। একদিন 
ূ্য্যান্তময়ে তর্কভূষণ মহাঁশয়কে নঙ্গে লইয়! প্রেমচন্ত্র উক্ত ঘাটের নিকটে 
উপস্থিত হইলেন। উভয়ে দূর হইতে দেখিলেন সায়ংকালীন গানক্রিয়া 
সমাপন করিয়া! ভিক্ষু আরব কৌগীন পরিবর্তন করিতেছেন। দেহ পবিত্র 
কাস্তিপূর্ণ। গল্গাসলিলসিক্ক শরীরে সন্ধ্যাকালীন পাশ্চাত্য মেঘের রক্তিম 
লাগিয়া আরও সমুজ্ঞল হইয়াছে। বদনমণ্ডল প্রেমানুন্পূর্ণ। কোনও ব্যক্তি 
তাঁহাকে এক্দুষ্টে দেখিতেছে বুঝিতে পারিলে ভিক্ষু অমনি হস্ত পদাদির 
পরিচাল্না বিশেষ দ্বারা পাগ্লামি প্রকাশ করিয়া থাকেন। তর্কভূষণ ও 

প্রেমচন্্র ্নলক্ষিততাবে ভিক্ষুর প্রতি লক্ষ্য রাখিতে লাগিবেন। ক্রমে 

চারিদিক অন্ধকারাচ্ছর হইল। উহার! উভয়ে ঘাটের স্তন্তের অস্তরাঁল 

হইতে দেখিলেন,__ভিক্ষু গল্মাসনে সমাসীন হইন্ প্রাণায়াম করিতেছেন। 
পরে জপ করিতে করিতে এ্রকটী তগ্ন ভাণ্ড হইতে মটর কলাই লইয়া অপর 
গাঁত্রে জগংখা] রাখিতেছেন। তর্কতৃষণ ও প্রেমচন্ত্র ই যোগীর সঙ্গে 
কথোপকথন করিবেন ভাবিয়া ক্রমে তাহার পার্থ ও সন্মুখে ঈাড়াইলেন। 
যোগী তখনি জপ ও পদ্মাসন ভঙ্গ করিয়া পদ দ্বারা ভীড় টাটি প্রভৃতি 

ছড়াছড়ি করিয়! দিলেন এবং পাগলামি আরস্ভ করিয়া! এলোমেলে। বকিতে 

লাগিলেন। দোকানদারদিগের দীপমালার যে আলোক আপিয়া ঘাটের 

টাদনীতে পতিত হইতেছিল তাহাতে ভিক্ষু প্রেমচন্ত্রের মুখপানে বারস্বার 
চাইতে লাগিলেন, এবং তর্জনী অঙ্কুলী তুলিয়া ৩৪ বার নাড়িলেন। ফোনও 
কথ! কহিলেন না, বরং উহার! নিকটে থাঁকান় বিরক্তি প্রকাশ করিতে 

লাগিলেন। উহ্থীরা উভয়ে চলিয়া আসিলেন। প্রেমচন্ত্র ভাবিলেন তাহার 

মুখ দেখিয়া ভিক্ষু বোধ হয় তীহাকে চিনিতে পারিয়্াছে একাকী 
'আসিলে কথাবার্তা হইতে পারিবে, এই আশায় তিনি ভিক্ষার নিকটে যাত্তা- 
সাত করিতে লাগিলেন। একদিন প্রেমছল্প বিনীতভাবে পার্থ দণ্ডায়মান 
আছেন, ভিক্ষু তাহার দিকে দৃর্িপাভঃক্ররিয়া কি উদদে্ত বলিয়া সহাস্য 
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বনে নিজঞাস করিলেন। আপনি যোগবিৎ জ্ঞানী, রবতাপশাস্তিকামদার 
শিযভাবে প্রতীক্ষা করিতেছি এই বলিয়া প্রেমচন্ত্র উত্তর করিলেন। তুয্মি 
গৃহী ও যুবা, এ খুনিবৃতিয় আকাঙ্ষ1! কেন 1 বলিক্না যোগী বলিতে লার্গি- 
লেন। জ্ঞানাত্যাস ও. ধ্যান ধারথায় গৃহী অনধিকারী ইহা জানিন] 
কখনও জনি নাই-বলিয়। প্রেমচঙ্্র উত্তর করিলে, যোগী তাহার সঙ্গে কিয়ৎ- 

ক্ষণ কথোপকথন করিলেন। পরিশেষে বলিলেন, দেখিতেছি তুমি শান্ত্রবিৎ 
ও শস্তচিত্ব, মহুপদিষ্ট নিয়ম প্রতিপালন কর, আগামী মাধীপূর্ণিযার সময়ে 
এই স্থানে অথব! বরাহনগরের বাগানে আমায় দেখিতে পাইবে। এই বলিয়া 
যোগী আনননাধন আদি বিষয়ে কি কি উপদেশ দিয়া প্রেমচন্্রকে তখন 
বিদায় দিলেন। যোগসাধন শিক্ষার এই তাহার প্রথম দীক্ষা। 'কলি- 

কাতায় অবস্থান সময়ে প্রেমচন্ত্র তিনবার & যোগীর সাক্ষাৎকার পাইয়া কি 

যেন হারাণ ধন বা কাম্য বন্ত পাইবেন ভাবিয়া উন্মনা হুইয়া উঠিলেন। 
এই সময়ে কালু ঘোষের বাগান অঞ্চলবাসী ভগবান্ ঘোষ নামক 'এক বন" 
বৃদ্ধ কায়স্থ এবং কালীঘাটের হালদারদিগের পুরোহিত রামধন ঘটকের 

সঙ্গে প্রেমচঙ্ত্রের মিলন হযন। উষ্বারা উভয়েই যোগী ও জপদিদ্ধ ছিলেন । 

সময়ে সময়ে উহীরা তর্কবাগীশের কলিকাতার চীপাতলার বাসায় আলিম! 

মিলিত হইতেন এবং নির্জন গৃহে বলিয়া যোগসাধন বিষে যে আলাপ ও 

যে সকল আসনবন্ধন আদি প্রক্রিয়। করিতেন তাহা অন্তরাল হইতে অনেকে 
গুনিত এবং দেখিতে পাইত। কাশীধামে যাত্র! করিবার পূর্বে প্রেমচঞ্জ 
প্রাণায়াম সাধন বিধয়ে অনেকদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন । অনেকক্ষণ 

ব্যাপিয়। কুস্তক করিতে করিতে শরীরে এরূপ লঘৃত1! জন্মিত যে কয়েকবার 

কুশাসন সহ কখন বা জালন পরিত্যাগ করিয়া কিয়দর পধ্যন্ত তিনি রর 
উঠিয়া পড়িয়াছিলেন। 

 গৃহত্যাগের পূর্ব হইতে প্রেমচন্্রসর্বদ। সদ্ গুরুর ন্গকামনা রি 1 

কলিকাতায় অবস্থান সময়ে গঙ্গাতীরে আর একবার এক দবর্ঘাকার বয়োবৃদ্ধ 
সাধুকে দেখিতে পাইয়া চাপাতলার, বানায় আনিয়া অভ্যর্থনা করেন। 
সাধুর বর্ণ রক্তগৌর, মূর্তি সৌমাগন্তীর, যন্তক বিশাল, লোচনযুগ্নল সজীব ও 
সযুজ্ঘল, ললাটদেশ বিস্তৃত ও সমুন্নত, বামস্বন্ধে র্তনির্সিত যজ্জোপবীত, 



৭৮. প্রেমচন্্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত। 

কটিদেশে কৌপীনের উপরিভাগে কতকখানা মলমল থান জড়ান। মুখ- 
মণ্ডল দেখিলেই তাঁহাকে উত্তরপশ্চিম দেশীয় পুরূষপুক্ঝব বলিয়! অনুমান 
করা ধাইত কিন্তু এই প্রকার রৌপা উপবীত কোন দেশীয় কোন বর্ণে কখন 
দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল কি না প্ররণ হয় না। তিনি সংস্কৃত ভাষাতেই সমস্ত 
কথাবার্তা কহিতেন, গ্ুতরাং প্রেমচন্ত্র ব্যতীত বাসার অপর কেহ সমস্ত কথা 
সম্ক্ রূপে হ্বার়ঙ্গম করিতে পারিতেন না। তাহার মুখ হইতে সংস্কৃত 
কথা অনর্গলভাবে বিনি্ত হইত এবং তাহা অতি মধুর বোধ হইত। 

যতদূর বুঝা গিয়াছিল তাহাতে দর্শন ও ধর্ণ সম্বন্ধে আলাপ হইয়াছিল মনে 
হয্স। এইরূপ বক্তা ও শ্রোতার নিকটে কিম্তক্ষণ থাঁকিবার পরে যেন 
ূর্বর্ঠন মহ্র্ষিগণের পবিত্র আলাপ শ্রবণোন্ুখ হইয়া! রহিয়াছি বোধ হইয়া- 

ছিল। সিংহলম্বীপ হইতে হ্যাট কোর্টধারী কৃষ্ণকায় পণ্ডিত ও দ্রাবিড় 
দেশের রন্ষচারিগণ শান্ত্রতত্ব নির্ণয় নিমিত্ত সময়ে সময়ে প্রেমচন্ত্রের বাসায় 

আলিতেন ও সং স্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিতেন শুনিতাম কিন্ত 

এই সাধুর মত মধুরভাষী পণ্ডিত দেখি নাই। এই সাধু তিন বার 
প্রেমচন্ত্রের বাসায় আসিয়াছিলেন ও এক এক রাত্রি মাত্র অবস্থান কর্গিত্বা- 

ছিলেন। দ্িবাভাগে তিনি আতপ চাউল মুগ, তরকারি, স্বৃত সৈবাদি 
সমন্ত দ্রব্য একত্রে, গার্গীজল সহ এক হাড়িতে দিয়া পাক করিতেন। সিন 

অন্ন লইয়া চুলার অস্ধিতে তিনবার আঁহতি প্রদান করিতেন এবং অবশিষ্ট 
অল্প ভোজন করিতেন। এক দিবস চুলীতে হাড়ি বসাইয়! সাধু আর 
খানিক গঙ্গাঁজল চাহিলেন। ভৃত্য জালা হইতে যে জল আনিয়! দিল 

তাহা অতি ঘোলা ও অপবিত্র দেখিয়া সাধু তাহা! গ্রহণ করিলেন না। আর 
জল ছিল না, ভারী জল আনিতে গিয়াছিল আসিয়া পৌছে নাই, ভূতা সঙ্কেত 
করান সাধু পিতলের একটা বড় কলস লইয়া ভ্রুতপদে নীচের তলায় নামিয়া 
গেলেন। নিকটবর্তি পুষ্রিণী হইতে জল আঁনিতে গেলেন বলিয়া তৃত্য 
মনে করিল। প্রেমচন্ত্র তখন অন্য গৃহে পুজা করিতেছিলেন। পুঁজাশেষে 

উদ্ঠিয়া তিনি নিকটবর্তী দীধীয় খাটে লোঁক গাঠাইলেন, সাধুকে তথায় 

পাওয়া গেলনা। এদিকে চুল অয্নে জলাভাব হইল। প্রেমচজ্ ও বাসার : 
জপর -মকলেব্য্ত হইক়্াঁ পড়িলে।ন ইত্যবাারে সাধু এক কলস গঙ্গাল 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ । | ৭৯ 

সহ অকশ্মাত্ উপস্থিত হইলেন। ইপাহলা হহতে নিকটবর্তী গঙ্জার ঘাট 

যাতায়াতে এক ক্রোশের অধিক সন্দেহ নাই। গাড়িতে যাতায়াত করি- 

লেও তত অল্প মময় মধ্যে গঙ্গার ঘাট হইতে প্রত্যাবর্তন অসম্ভব! অন্য 
এই বিষয়ের রহদ্য বুঝিতে পারিলেন না। প্রেমচন্ত্র ঈষত্ হাস্যবদনে 
নীরব রহিলেন এবং সাধুর প্রতি সমধিক ভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। 
কলমে যে গঙ্গাঞ্জজই আনিত হইয়াছিল, পুষ্করিণীর জল ছিলনা তাহা 

মকলের পরীক্ষায় সাব্যস্ত হইয়াছিল। এই সাধুর সঙ্গলাভে প্রেমচন্ত্রের 

কি মঙ্গল সাধন হইয়াছিল তাহ] জনা যায় নাই। শেষবার বিদায় গ্রহণ 
সময়ে সাধু দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া অন্য গুভাসংশা সঙ্গে দীর্ঘজীবী হও বঙ্গিয়! 

আশীর্ধাদ করিলে প্রেমচন্দ্র সসন্তরমে বলিলেন-.আশীর্বাদের ফল অমোথ 
হইলেও ঘখন মত্যযতূমিতে আসিয়াছি, তখন মৃত্যুর ভয় ঘুচিবেনা বুঝিতেছি, 
জীবনের উৎপত্তি ও সমাপ্তি নিশ্চিত, কিন্তু পথ অতিহুগর্ম ও *গ্রকৃতির 

লীল! রহস্য ছুর্বোধ্য জ্ঞানে চিস্তাকুল-_দীর্ঘজীবনের আকাজঙ্কী নহি; পবিজ্র 

জীবন এবং আধিব্যধি ভয় রাহিত্যের বাসনায় শরণাপন্ন । ইহা! শুনিয়া সাঁধু 
“যথাসময়ে উপস্থিত হইবেন” বলিয়া! চলিয়! গেলেন। 

কাশীতে অবস্থান সময়ে প্রেমচন্ত্র দাই সদ্গুরুর অন্বেষণ করিতেন । 
সারনাথে একবার এক বিচক্ষণ সন্্যাসী দেখিতে পান এবং করেক দিবস 
ধরিয়া ছাত্রগণ মধ্যে তাহার বেদান্ত পাঠনা শ্রবগ.করেন। পবিত্র উপদেশ 
শুনিয়া এবং মনোমুগ্ধকর বাহাকার দেখিয়া এ দন্ন্যাসীর আধ্যাত্মিক জীবন 
এরূপ পবিত্র হইবে ভাবিয়া তাহার নিকটে দীক্ষাগ্রহণ করিবেন মনে মনে 

ংকল্প করিয়া নিকটস্থ হয়েন কিন্ত এ দিবস পাঠন| সময়ে সল্ন্যামী মহোদয়, 
একস্থানে অর্থবিকার ঘটাইতেছেন বুৰিয়া বিস্মিত ভাবে প্রতিবাদ করিতে 
থাকেন এবং বিচার সময়ে দাস্ভতিকতা ও ক্রোধপরবশতা৷ দেখিয়া তাহাকে 
আড়ম্বর প্রিয় ও অন্তঃনার শূন্য অবধারণ করিয়। বিরত হুয়েন। প্রেম 
সর্বদা বলিতেন নিপুণ আচার্য্যের উপদেশ ব্যতীত সম্যক্রপে জ্ঞানচক্ষ্র 

উন্মীলন হয় না এবং উপদেশ মত সাধনা! করিতে না পারিলে জ্ঞান 
উপনীত হওয়া! যায় না। আলকাল এইরপ শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা ছুর্মভ এবং, ্ট 
কেবল ভানচকষুদ্বারা৷ আত্মদর্শন ও স্ুছূর্পত। মন্ষ্যেত্ন ্রমোগ্নতির কথা 



৮০ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত। ্ 

লইয়। অনেকে মত কিন্ত তত্বজ্ঞান বিষয়ে ভারতের ব্রান্মণ বংশ অধঃপতনের 

চরম সীমায় উপনীত বোঁধ হইতেছে? | 
যে সাধু প্রেমচন্ত্রের কাশীর বাসায় কয়েকবার আসিয়াছিলেন তিনি 

তাহার পূর্ব পরিচিত কথিত দীর্ঘাকার সাধু অথবা হাটখোলার ঘাটে 

পূ্বদৃষ্ট সেই সিদ্ধ পুরুষ কিন! এবং যোগলাধন বিষয়ে ত্তাহার কতদুর উন্নতি 
হইয়াছিল এই সম্বন্ধে গ্রকৃত কথা নকল জানিতে পারা যায় নাই। 

দাকণ বিস্চিকা ব্যতীত জর প্রভৃতি সামান্য রোগে প্রেমচন্তর কখনও 
উদ্বেজিত হয়েন নাই। শরীরের জড়তা! বোধ করিলে তিনি প্রাতে মুখ 

প্রর্থালন সময়ে জলসিক্ত অসুলিগ্বয় দিয়া নাসাদণ্ড এবং কর্ণমূল কয়েকবার 
ঘসিয়। কঠনালী দিয়া রাশি রাশি প্লেম্সা অনায়াসে বাহির করিয়া ফেলিতেন 

এবং প্রাণায়াম করিয়! সুস্থ বোধ করিতেন। প্রাণায়ামই সামান্য রোগের 
প্রকৃত ওঁষধ জ্ঞান করিতেন। মাতৃবিয়োগের পর হইতে তিনি হবিষ্যাশী 

হইয়াছিলেন। দিনাস্তে একবার খাইতেন। ক্ষুধাবোধ করিলে রাত্রিতে 

ফলমূল ও ছুপ্ধ খাইতেন। প্রায় তাহার ক্ষুধার অভাব দেখা যায় নাই। 
মধ্যান্কে উৎকৃষ্ট আতপ তলের অন্ন: গব্য দ্বৃত মুদগ প্রতি খাইতেন। 
আহার সামগ্রীর আয়োন্নে যত্ধ ছিল না, কেবল ততুল নির্বাচন বিষয়ে 
তিনি বড় খুঁৎখুতে ছিলেন। পরিষূত লগা দানাদার আতপ চাউল ভাল 
বাঁদিতেন। উৎকষ্ট চাউল না! পাইলে কষ্ট বোধ করিতেন। ফলমূলে 
বিশিষ্ট তৃপ্তি অনুভব করিতেন। তিনি বলিতেন,--ফল মূলাদি মনুয্ের 

সাব্িক ও স্বাভাবিক ভোজন। যে প্রদেশে কৃষিলভ্য খাদোর অসস্তাঁব 
তথাক প্রকৃতির নিয়মানুসারে এইদ্ধপ ফলমুলাদি গ্রচুর পরিমাণে জন্মিয়] 
থাকে । মধুর ফলমূল পাইলে তাহা তৎক্ষণাৎ আঁহার্থারূপে পরিণত 
করিতে তোক্তার যেমন আ'সক্কি, তক্ষণেও তেন তৃত্তি বিয়া থাকে। 
মৎস্য মাংস খাদ্যরপে পরিগত করিতে থে চল কার্য করিতে হয় তাহাতে 

তির কথা দূরে থাকুক, গ্রতি পদে বীভৎস রসেরই উদয় হইয়া থাকে। 
সার রাজা রাধাকাস্ত দেব বাহার প্রেমের প্রতি অতিশর শ্রদ্ধাবান্ 

রি লব (কোনও জটল শাস্্ার্থের শীমিসা সময়ে প্রেমচন্্রের যত না 
পাইলে তাহার মনন হইত না। তিনি নর্কধা বলিতেন,_প্রেমচন্র তর্ব- 



বাীশ তীহার সশনারমধো উন্নচদনা তেজস্বী, অতরম্পর্শ লোক। আপনা | 

হইতেই তাহার প্রতি শ্রদ্ধ। জম্মিয়া খাকে। 
প্রধম বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান সময়ে কিছুদিন ঈশ্বর বদ্যনাগর 

নিয়ত ব্যস্ত থাকিতেন। সংস্কতবিদ্যালয়ের নিতান্ত -প্রয়োজনীয় কার্য্য 
করিতে যে সময় পাইতেন তাহার মধো "্সৃবিধামতে এক দিন তর্কবাগীশ 
বিদ্যাসাগরের নঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলেন,-ঈশ্বর! বিধবাবিবাহের 

অনুষ্ঠান হইতেছে বলিয়া! প্রবল জনরব। কতদূর কিহইয়াছে জানি না। 

এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই বে, দেশের বিজ্ঞ ও বৃদ্ধমগ্লীকে শ্বমতে আনিতে 

কুতকার্যা হইয়াছ কি নাঃ যদি না হইয়া থাক তবে অপরিণামধর্শা 

নবাদলের কয়েক জন মাত্র লোক লইয়াই এইরূপ খুরুতর কার্ষেয 
তাড়াতাড়ি হস্তক্ষেপ করিবার পূর্বে বিশেষ বিবেচনা করিবে ॥ বিদ্যাগাগর 
বরিগেন,-_প্মহাঁশয়! আপনার প্রশ্নভঙ্গীতে আমার উদ্যমভঙ্গের আশন্ক] 
দেখিতেছি ;--আপনাঁকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, নচেখ 

আঁপনাকে”-_তর্কবাগীশ তাহার কথা শেষ না হইতেই বলিলেন, নচেও 

আমাকে এই আসন হইতে এখনি উঠাইয়া দিতে । ঈশ্বর! তুমি এই 
কার্ধ্যে যেরূপ দৃঢ়মংকল্প এবং একাগ্রচিত্ত হইয়াছ তাহাতে আমি এইরূপ 
উত্তর পাইব বলিয়া! প্রস্তুত হইয়া আসিঠাছি। ইহাতে অনুমান কষুন্ধ 
নহি। বিদ্যাসাগর বলিলেন, আমি তত সাহসের কথা বলিতেছিলাম 

না। আপণি বিজ্ঞ ও বৃদ্ধমণ্ডলী বলিয়া! যাহা কহিতেছেন ইহাতে 

কলিকাতার রাধাকাস্ত দেব বাহাছবর প্রভৃতি আপনার লক্ষ্য কিনা? 

আমি উহাদের অনেক উপাসন! করিয়াছি, অনেককেই নাড়িয়! চাঁড়িয়া 
দেখিয়াছি, . সকলেই ক্ষীণবীর্যয ও ধর্মকঞ্চকে সংবৃত বলিয়া নিশ্চয় 
করিয়াছি) ধাহার! মুক্তকণ্ঠে মহান্থতৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন এখন 

তাহাদের আচরণ দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছি। মহাশয়! আমি, 
অনেকদূর অগ্রসর হুইয়াছি এখন আমার আর প্রতিনিবৃত্ত করিবার কখা 
বল! নাহয়। তর্কবাগীশ বলিলেন,-ঈশ্বর ! বাল্যাববি তোমার প্রক্কতি 
ও অদম্য মানলিক শক্তির প্রতি আমার লক্ষ্য রহিয়াছে, তোমায় ভগ্লোদ্যয 

তিনিবৃত্ধ কর! "মামার সংকল্প নহে। তুষি যে কাধ্যটাকে লোকের, 



৮২ প্রেমচন্্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত। 

হিতকর বলিয়া জান করিতেছ এবং যাঁছার অনুষ্ঠান বিষয়ে প্রগাঢ় চিন্তা 
করিয়াছ) সেই কা্যের মূলবন্ধন সম্যক রূপে দৃঢড়তর হয় এবং তাহা অর্ধ 
সম্পন্ন হইয়াই বিলীন না হয় ইহাই আমার উদ্দেশ্ত। কেবল কলিকাতার 
ফয়েকটী বৃদ্ধ আমার লক্ষ্য নহে। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ, বোম্বে, মা্রান্জ প্রভৃতি 
স্থানে ঘথায় হিন্দুধর্ম প্রচলিত-:ততদুর দৌড়িতে হইবে, ধর্াবিগ্নব ও 
লোৌকমর্ধ্যাদার অতিক্রম করা হইতেছে বলিয়া ধাঁহার1 মনে করিতেছেন 

তাহাদিগকে সম্যক্রূপে বুঝাইতে হইবে ; সকলকে বুঝান সহজ নহে সত্য; 
প্রধান প্রধান স্থানের সমাজপতিদিগকে অপ্ততঃ শ্বমতে আনিতে হইবে। 

এইপ্লিপে মমাজসংস্কার কর কেবল রাজার সাধ্য। অন্ত লোকে এক্প কার্যে 

হাত দিতে গেলে ৰিপুল অর্থ ও লোকবল আঁবশ্ঠক। বিজাতীয় রাজপুরুষ 

দ্বারা এইরূপ সংস্কারের সম্ভাবনা নাই। বিধবাগর্ভজাত সন্তান দাঁয়ভাক 

হইবে বলিয়া যে বিধি হইয়াছে তাহাই পর্য্যাপ্ত জ্ঞান করিতে হইবে । যখন 
তুমি রাজপুরুষদের সাহায্যে এই বিধি প্রচলিত করাইতে সমর্থ হইয়াছ তখন 
পূর্বকথিত দেশবিভাগের সমাজপতিদিগের সহায়তা লাভে যে কৃতকার্ধ্য 

হইবে তথ্ধিষয়ে সন্দেহ জন্মিতেছে না। ইহাঁতে যেমন কালবিলম্ব ঘটিবে 
তেমন দ্ময়ের শ্রোত তোমারই অনুকূলে বহিবে। লোকবলের নিকটে 

অর্থাভাব অন্থভৃত হইবে না। খরার প্রয়োজন দেখি না। হিন্দুসমাজ এ 

পর্য্যস্ত অনেক সম্প্রদদায়ে বিভক্ত হইয়াছে । ছুই চাঁরিটা বিধবা! বিবাহ দিলে 

আর একটা থাক বাড়ান মাত্র হইবে) সমাজবন্ধন এইরূপে আরও শিথিল 
করিবার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর! যাহা বক্তব্য বশিলাষ। তুমি বড় ব্যস্ত 

দেখিতেছি, চলিলাম, বিবেচনা করিও... 
প্রেমচন্ত্র তর্কবাগীশ অতি স্থিরমতি শু. গভীর রন্কৃতি ছিনেন। সারমর্খ 

গ্রহণ না করিয়া তিনি কোনও বিষয়ে হঠাৎ মতামত প্রকাশ করিতেন না, 

দি নিজ মত প্রকি করিতে গিয়া কাহারও অত্তপ্ধে কেশ দিতেন 

পাইকপাড়ার রাস্থবাটীততে যখন রত্বাবলী নাটকের অভিনয় হয় 
না কিছু পূর্বেও াটকমধ্যো সন্নিবেশিত করিবার নিমিত গুরুদয়াল 

| চৌধুরী নামক, র্কবা্দীশের একটা ছা বাঙগানাভাষায় কয়েকটা সঙ্গীত 
রচনা করিয়া দেন। - গীতগুলি শুনিদ্।া সকলে অত্যন্ত প্রশংসা! করেন এবং 



. চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৮৩ 

রাজ! গ্রতাপচন্ত্র সিংহ রচয়িতার সমুচিত পুরস্কার প্রদানের প্রস্তাব করেন। 

এই রচনায় তাহার গুরুর মনস্তত্ি হইল কি না অগ্রে না জানিয়া তিনি 
কাহারও প্রশংসার সশ্বান করেন না বলিয়। গুরুদয়াল বাবু অভিপ্রায় 
প্রকাশ করেন, এবং গীতগুলি তর্কবাগীশকে দেখাইয়। লইয়া যান। ইহার 
কিছু দিন পরে বঙ্গকবি মাইকেল মধুসুদনু দত্ত শর্শিষ্ঠানাটক মুদ্রিত করিতে 
আরম্ভ করিলে রাজ! প্রতাপচন্ত্র সিংহের অভিপ্রায় অনুসারে নাটকখানি 
তর্কবাগীশকে একবার দেখাইবাঁর প্রস্তাব হয়। দত্ব মহোদয় এই নাটকের 

কয়েক ফর্ম্া একটা বন্ধুর হস্তে তর্কবাগীশের নিকটে পাঠাইয়া দেন। তর্ক- 
বাগীশ তাহা! মনোষোগপূর্ষক পাঠ করিয়া ফেরত দেন। মহাশয়! অপনি 
যে দেখিলেন তাহার কোনও চিহ্ব রহিল না বলিয্না বাবুটী কহিতে থাকিলে 

তর্কবাগীশ বলিলেন, মহীশয় ! ' চিত রাখিতে হইলে অনেক চিহ্ন থাকিয়া! 
যাইবে, তদপেক্ষা যেরূপ আছে তদ্রপ থাকিলে কোনও ছানি ন্বাই ॥ বন্ধুমুখে 
এই কথ! শুনিয়! দত্ত মহোদয় তর্কবাগীশকে নিরতিশয় আত্মাভিমানী 

দান্ভিক বলিয়া বোঁধ করেন। পরিশেষে রাজ প্রতাপচন্ত্র সিংহের অভিপ্রায় 
অনুসারে তর্কবাঁগীশের সঙ্গে এক দিবস সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিয়! কবিবর 

দত্ত মহোদয় অতিশয় গ্রীতিলাভ করেন এবং আপনার পূর্বসিদ্ধাস্ত তৎক্ষণাৎ 

দুর করেন। লাক্ষাৎকারের ফল কি হইল বলিয়া রাজা বাছাছর জিজ্ঞাদিলে 
দত্ত মহোদয় বলেন, - টিধ:রী মধ্যে জন্সনের মত এরপ প্রকাণ্ড বিচক্ষণ 

লোক আছে বলিয়া আমার ধারণা ছিল না) যেস্থল অন্রাস্ত বলিয়৷ বোধ 

ছিল, তাহা ভ্রমসন্কুল বলিয়া বুঝিতে বাধ্য হইয়াছি; সংস্কৃতভাষায় অলঙ্কার- 

প্রস্থ না পড়িয়া বাঙ্গালায় নাটক লেখার চেষ্টা বিড়ম্বনা হইয়াছে; অধিকাংশ 
স্থলে ইংরাজী ধরণ হইয়াছে, নাঁটকমধ্যে গর্ভাঙ্কশবের প্রকৃত অর্থই বুঝা 

হয় নাই; উপমা'ন উপমেক় প্রভৃতির পৌসাদৃশ্ব ও স্থায়ীতাব প্রক্কৃতির 

ক্স ল্ন্ধ জানা হয় নাই; চিত্রে বিভিন্ন রঙ.. সাজাইবার প্রণালীর মত 

নাটকে থাস্থানে বিভিন্ন রসের সঙ্গতরূপ অবতারণার প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য 

রাখা হয় নাই। এখন সমুদয় ছঁচ ন! বদলাইলে তর্কবাগীশের সঙ্গে 

সাক্ষাৎ করিতে আর সাহস হয় না। তবে এইমাত্র সাহস যে এই সকল 

বিষয়ে তাহার ন্যাস সক্মদর্শী লোক বোধ হয় অতি বিরল এবং ব্যবহার ও. 



৮৪ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত। 

রুচির পরিবর্তন অনুসারে বাঙ্গালা দৃহ্টকাব্যে এই সকল দোষ তাশ 
ধর্তব্য হইবে না বলিন্না তর্কবাগীশ বারবার বল্য়ি। দিয়াছেন। ইহাই 
এখন আমার পক্ষে যথেষ্ট। 

প্রেমচন্দ্রের অনুপম ভ্রাতৃন্নেহ ছিল। তিনি অনুজগণকে  পুকলাধিক স্নেহ 

ফরিতেন, অনুজেরাঁও তাহার নিতাস্ত অন্থুরত্ত ও বশহ্বদ ছিলেন, তাহাকে 

দেবতার ন্যায় ভক্ষি ও সেবা করিতেন। কেহ কখমও তাহার আজ 

লজ্ঘন করিতেন ন1। সংস্কত বিদ্যালয়ে রঘুবংশ পড়াইবার সময্বে রাম 
লক্ষণ আদির ভ্রাতৃন্সেহের দৃষ্টান্তস্থলে পৃঙ্ডিতের! সময়ে সময়ে প্রেমচন্দ্র ও 
তাহার অনুজদদিগের দৃষ্টাত্ত দেখাইতেন। 

একদা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক মফসলের ছই 

জন প্রসিদ্ধ'পঞ্ডিত সঙ্গে ত্কবাগীশের চাপাতলার বাসায় উপস্থিত হয়েন। 

অন্যান্য, কথ! গ্রনঙ্গে তর্কবার্গীশ কত টাকা সঞ্চয় ও কত গবর্ণমেপ্টের 

কাগজ করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া প্রশ্ন হয়। তর্কবাগীশ তৎক্ষণাৎ 
উহ্থাদিগেকে আর এক গৃহে আনয়ন করিয়া আপনার ছুইটা কনিষ্ঠ সহোদর 
ও পুত্র প্রভৃতিকে দেখাইয়া বলিলেন এই নকল তাহার জীবন্ত ধনসম্পত্তি 

ও গবর্ণমেণ্টের কাগজ, মরা! কাগজে তাহার আস্থা নাই। অন্্ীয়বর্ 

ব্যতীত বিদ্যার্থী' বিদেশীয় ছাত্রগণকে বাসায় রাখিয়া পড়াইতে হইত। 
ফলতঃ তর্কবাগীশের আয় এই সকল কার্ষেয পর্যাপ্ত হইত না। সময়ে 
সময়ে'মধ্যম ভ্রাতার সাহায্য লইতে হইত। 

পিতা রামণারায়ণের ন্যায় প্রেমচন্ত্র দয়ার্্টিত্ত ছিলেন। সাধঠানুলারে 

পরের ছুঃখ মোচনে নিয়ত জাগন্ধক খাকিতেন। ইং ১৮৬৬ আহে 
ছর্ভক্ের মমাচার পাইয়া পরে কাশী হইতে সসমমে মধ্যম (সহোদরকে 
লিখিয়াছিলেন--”দেশে অনাভাবের সহাদে যারপর নাই চিন্তাকু হইয়াছি, 
গ্রামের লোকগুলি অরে নিমিত্ত স্থানাস্তরে এবং অন্ার্থীরা বাটা হইতে 
বিমুখ হইয়া! ন] য় ইহার বং বন্দোবস্ত | করিবে এবং লৈ ধা রা ও কর স্বরণ 
করিবে।” নি | | 

... এদিকে উহার মধ্যম সহোধয়ও নি চি ছি না। দেশে হাহাকার 
: কব উবার সমকালেই তিনি গোলা। হইতে ধান্ত বাহির করিয়া গ্রামের 
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ছু লোকদিগকে বিতরণ করিতে আরম্ভ করিয়্াছিলেন। বৃতুক্ষাকাতর 
অন্নার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকায় কয়েক মাসের নিমিত্ত রীতিমত অন্নছত্র 
খুলিয়াছিলেন | দেশে পুনরায় অক্রসংস্থান হইলে পরিশোধ করিবে বলিয়া 
যাহার! ধানা লইয়াছিল ভাহাদের নিকট হুইতেও সমস্ত ধান্য গুহণ করেন 
মাই। এইবন্দোবন্তে গ্রেমচন্ত্র অতিশয় প্রীতি লা করিয়াছিলেন। 

কলের জল ব্যবহার বিষয়ে আন্দোলন হইলে তর্কবাগীশ বলিয়াছিলেন,-- 

কলিকাতায় দিন দিন যেরূপ জনতা বৃদ্ধি হইতেছে ইহাতে এই লহরটীর 
চতুর্দিকে ভাগীরধীপরিবেিত হইলে সাজিত ও স্থবিধা হইত। কলের 
জলে সাধারণের অন্কে উপকার সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তুষে 

গ্রণালীতে জল উত্তোলিত ও বিতরিত হইবে বলিয়। শুনা ও অনুমান করা 

যাইতেছে তাহাতে এই জল বাবহার আরস্ত হইবার পুর্বে তাহার মৃত্ধ্য 

অথবা কলিকাতা পরিত্যাগ কর! ঘটিলেই ভাল হইবে। বস্তভঃ এই চি্তাস় 
তর্কবাগীশ বড় ব্যাকুলিতচিভ্ এবং কলিকাতা! পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ব 

ত্বরান্বিত হইয়াছিলেন | 

এক সময়ে প্রেমচন্ত্রের অন্যতম ভ্রাতা পারিবারিক এক কুর্ঘটন! উপ- 

লক্ষে কাশীতে পত্র লিখিলে তিনি তদুর্তরে লিখিয়াছিলেন,_-এইপ্রকার 

শোকজনক সংবাদে আমায় আর পর্য্যাকুল করিও না? বাটার অপরেও 

যেন এইরূপ সমাঁচার না লেখেন বলিয়া দিও। এরূপ মানমিক ছুংখ 
মোচনের *নিমিত্ত আমার বিবেক এখনও প্রচুর হয় নাই। ইহ্লোক 
অবিচ্ছিন্ন গ্ুখশাস্তির স্থান নহে এবং শোক হইতে কেহই উত্তীর্ণ হইতে 
পারেন নাই জানিও। ইহা ব্যতীত অন্য সান্বনাবাক্য নিক্ষল জানিও। 

শেষাবস্থায় প্রেমচন্ত্র নিজের শারীরিক অবস্থার বিষয়ে কোন কথ! কাছা 
কেও লিখিতেন ন! এবং পারিবারিক অন্তত পমাচার শুনিতেও ভাল বাসি- 

তেন না। পুত্ীতে অবস্থানদময়ে এক নিশাশেষে উহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অকন্মাৎ 
জাগৃত ও চকিত হুইয়! উঠিলেন এবং.মন্তক প্রদেশে প্রেমচন্ত্রকে দেখিবেন 

ভাবিয়। নিদ্রাড় লোচনযুগল সতৃষ্ণভাবে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। 

গৃহে আলোকসত্বেও কিছুই দেখিতে পাইলেন ন1। স্বপনে দেখিলেন তাহার 

শিরোভাগ্গে তক্তাপোষের. উপরে দক্ষিণ পদ তুলি্া এবং কতক খানি 



ফালি কাপড় ধরিয়া প্রেমচন্ত্র শক্তভাবে পুলটিস বাধিয়| দিবার নিমিত 
কনিষ্ঠ সহোদরকে সঙ্কেত করিতেছেন । এ রাত্রিতে আর তাহার নিদ্রা 

হইল না! পরদিন তিনি কাশীতে এক পত্র লিখিলেন এবং জিজ্ঞামিলেন 
- আপনার কটিদেশের অধোভাগে কোন স্থানে কোন প্রকার ক্ষত হই- 
য়াছে কি না ও তাহাতে পুজ্টিস্ াগান হইতেছে কি ন1? কল্য রাত্রিতে 
্বপনীনুভৃত একটা বিষয়ের যাথার্থয জানিবার নিমিত্ত এই জিজ্ঞাস1। এপ্রশ্নের 

অন্য উদ্দেশ্য নহে জানিবেন। ইহার উত্তরে প্রেমচন্ত্র কনিষ্ঠ সহোদরকে 

এইরূপ লিখিয়াছিলেন--দেখিতেছি তোমার স্বপ্রটি অতি অভ্ভুত। সত্যই 

আত্লার দক্ষিণ উরুর অধোতাগে একটা বড় ফোড়া হইয়াছে। বড় বধু 
ভালকপে পুণ্টিম বাধিতে পারেন না । বিশেষতঃ কথিত রাত্রিতে পুণ্টিসটা 
মনমত ভাবে বীধা ন। হওয়ায় তাহ। টিপিয়া ধরিয়! তাকিয়ার উপরে হেলিয়া 

পড়ি এবং আভৃবিয়ৌগের পরে বাম উরুতে এইরূপে যে এক ফোড়। 
হইয়াছিল তাহাতে পুণ্টিস আদি বাঁধিয়া তুমি যথোচিত সুশ্রষা করিয়াছিলে 
এক্ষধে নিকটে থাকিলে বিশেষ যত্ব করিতে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে 

নিদ্রিত হই। ইহাই তোমার স্বপ্ন দর্শনের কারণ জানিবে। বোধ হয় 

সব কথা বিশদভাবে বলা হইল নাঁ। প্ররৃততত্ব আমি এইক্বপে বুঝি__ 

ভূমি সমন্ত দ্িনঃআপন কাধে ব্যাপৃত) হয় ত দিবাভাগে বা রাত্রিতে 

শয়নকালে আমার বিষয়ে তোমার কোন চিন্তাই ছিল ন1) কাজেই আমার 

পীড়ার বিষয় স্বপ্নযোগে জানিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কিন্ত তোমায় 

প্মরণ করিতে করিতে আমি নিত্রিত হই ও আমার ব্যাকুলিত অন্তরাত্মা! 
তড়িৎ বেগে অতি দুরে উপনীত হইয়া আপন অবস্থা তোমার আত্মার 
নিকটে বিজঞাপন করিয়াছে; তুমি অকস্মাৎ জাগৃত হইয়া আত্মোপদেশ 

উপলন্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছ ।্জামরা উভয়েই তখন বাহত্যাগে স্বপনা- 

বস্থা অনুভব করিতেছিলাম কিন্ত অস্তক্রিরাবিশিষ্ আত্মার ব্যাপার অব্যা- 
হতরূগে চলিতেছিন। আত্মার এই অস্ু্ত গতি ও তব এঁন্্রজালিকব্যাপার- 

 ৰৎ বিশ্বয়জনক বোধ,হক্+4 পরিষিত দেহধারী মানবের জানও পরিমিত 
কাছেই বিশ্ব পদে পদে জিয়া থাকে। অনন্ত ব্রন্ধের অংশ আত্মারপে 

' হীবপরীরে বিদামাস, এই জ্ঞান থাকিলে আত্মার গতি ও ল্ষিতে বিশ্িত 
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হইতে হয় না। যদি তুষিঃদেহাত্মববাদী হও তবে আমার কথা সম্যক্রূপে 
বুঝিতে পারিবে না। কারণ দেহাত্মদর্শা দেহের সহিত আত্মার দর্শন 

করিয়া অপার ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন। বিশুদ্ধ চিত্ত, জানীগণ আত্মাকে 

দেহে নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া থাকেন। স্বপ্নে ৰা স্থলদেহা- 
ত্যয়ে আত্মার গতি ও শক্তি সংঘত হয় মা। . এই শক্কিবলে মি মর 

হইয়াও আমার শারীরিক অবস্থা জানিতে সমর্থ হইয়াছ। 

কাশীতে অবস্থান সময়ে স্বদদেশীয় এক বয়োবৃদ্ধ বিচক্ষণ * বাক্তি প্রেম- 
চক্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন__মরণের প্রতীক্ষায় এইরূপে 

এক স্থানে দীর্ঘকাল বসিয়া থাকার প্রয়োজন কি? যদ্দি এই স্থানেই থাকাই 

স্থির হয় তবে শাস্ত্রান্তর পরিত্যাগ করিয়া এখানেও আবার ছাত্রগণ লইয়া! 
কাব্যালঙ্কারের আলোচনা ও নায়ক নাগ্লিকার রূপ আদি বণনায মত্ত 

থাকা কেন? " 

প্রেমচন্্র বলিলেন-_প্রশ্নগুলি লাধারণ জনের মত কর! হইল। কাবা- 
রসজ্ত হইলে এরপ প্রশ্ন করিতেন নাঁ। আমার মরণ কামনা বা জীবন- 
বাসনা নাই । সময় সমাগত জানিয়া মর্ত্যতৃমির অগ্রবর্তী এই এক পান্থ 
শালায় আসিয়াছি। ম্বগৃহ এবং এই স্থানের মধ্যে বৈলক্ষণ্য জ্ঞান নাই। 
এখানে স্বচ্ছনচিত্তে সদ! অগ্রমত্ত অবস্থায় আঁছি। -সঙ্কেতমাত্রে গ্রফুল্চিত্তে 
যাত্রা! করিব। যাঁত্রীকালে কাহারও সাহাষ্য বা পার্থিব কোন পাথেয়ের 
অপেক্ষা! রাখি নাই। আত্মনির্ভরই আমার সম্বল । প্রথমাবধি তীর্ঘভ্রমণের 

৮ এই রম্পর্কে কথা বার্ভগুলি মহাত্মা ঈবরচক্জ বিদ সাগরের হ্বগীয় পিতা ঠাকুরদা 
বন্দোপাধায়ের সঙ্গে হইয়াছিল। তর্কবাগীশ ৬ঠাকুরদাস বন্যোপাধ্যায়কে বড় একযোকা! 

ও আত্মাতিষানী বলিয়। জাদিতেন। তিনি উহার মনঃশ্রীতির নিমিত্ত প্রশ্নগুলির যখোচিত 

উত্তর দার চেষ্টা করিয়া ছিলে কিন্ত; বতকারধ্য হইয়াছিপেন বোধ হয়বা। প্লেনের 
মোফাস্তর গহনেয় পরে ভাহার অতি আদরের জিনিষ পাকা বেতের একটা টৎতকই ছড়ি 

লইয়া উহার তৃতীয় পুর পদুক্ত হরেক চট্টোপাধ্যায় বন্দোপাধ্যায় মহাশরের ব্যবহার মিখিতত 

অর্পণ করিয়াছিলপেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহশিয় তাহা গ্রহণ করেন নাই, বলিয়াছিলেন-_ 

তর্কবাীশ কাধা়সিক বিলানী বাবু পঙিত ছিলেন; এই ছড়িটা তাহার হাতেই বেঙ 

না দার ডি করিলে গাছে সী হইয়া লে ভা 
এইভ। রঃ 
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অভিলাষ রাখি নাই। আপনি সকল তীর্থে পর্যাটন করিয়াছেন। এক 
স্থানে থাকা আপনার মনংপৃত হইতেছে না। চিত্ত শুদ্ধির উদ্দেশে পবিত্র 

তীর্থে গমন আবশ্তক। যদি এক ভীর্থে বসিয়া ইন্রিয সংযম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি 

ও ভ্ঞানবৈশদ্য জন্মে তাহাতেই তীর্থপর্য্যটনর ফল লাভ ' হইতে পারে, 
তদ্বিষয়ে যত্ব করিতেছি । বিশুদ্ধ মন ও বিশুদ্ধ জ্ঞানই পবিত্র তীর্ঘ। 

অদ্যাঁপি কাবালঙ্কারের অধ্যাপনা কোন প্রকার পার্থিব ভোগতৃষ্ণার 

তৃপ্তি নিমিত্ত নহে । এই প্রকার প্রবৃত্তিআোত একবারে পরিশ্ুষ্ধ। সমস্ত 
জগতের নায়ক নায়িকায় আর চিতগ্বনোদ হয় না। বাল্যাবধি যাহা 

শি্ধিয়াছিলাম তাহা! আমরণ অন্যকে শিখান উদ্দো্ঠ । ইহাই পণ্ডিতের 

পক্ষে গ্রশন্ত দান। বিতরণ নিমিত্ত অন্য ধন সঞ্চয় করিনাই। ফলে 
কাব্যানুণীলনের অনেক উৎকৃষ্ট উদ্দেশ্ব । কাবামধ্যে বেদ, দর্শন, বিজ্ঞান, 

রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস আদি সকল শান্সেই সুসংশ্লিষ্ট ভাবে প্রবিষ্ট 

হইয়া রহিয়াছে । কাব্যের দিব্যালোকেই সমস্ত জগৎ এইরূপ মনোহর মূর্তি 
ধারণ করিয়াছে । কাব্যামৃতরসাম্বাদেই মনুষ্যসমাজের আভান্তরীণ প্রক্কৃতির 
এইরূপ কমনীয় উন্নতি সাধিত হইয়াছে । কাবাবলেই বান্সীকি, ব্যাস, 
কালিদাস, ভবতৃতি গ্রতৃতি কবিগণ লৌকসমাজে উচ্চ আসন পাইয়াছেন। 
কাব্যই ভারতীয় আর্য জাতির অতুল বল ও গৌরবস্থল। ভারতীয় ক্ষত্রিয়- 

বংশের বীর্ধ্য ও শ্রশ্ব্যের অন্তর্ধানে এবং জাতীয় স্বাধীনতার অপগমেও 

ভারতীয় আর্ধ্যজাতি এখনও পৃথিবীর সভ্যজাতির মধ্যে যে পরিগণিত 

হইতেছে তাহা কেবল সংস্কৃত কাব্যালঙ্কারের মাহাত্বা জানিবেন। যে 
দেশের সাহিত্য শাস্ত্রের দোষ গুণ আদির সমালোচনা নিমিত্ব এরূপ উৎকৃষ্ট 
ও পূর্ণাবয়ববিশিষ্ট অন্তত অবকাশ প্রণীত হইয়াছিল, গে দেশের সাহিত্য- 
শাস্ত্রের উৎকর্ষের পরিচয় দিবার প্রয়োজনাভাব। 1 বন্ততঃ সংস্কৃত সাহিত্যই 

ভারতীয় আর্ধাজাতির উন্নত জীবনের প্রকৃত চি অধ্যাপি উজ্জল বর্ণে 

প্রকটিত করিতেছে এবং মধুর বন্কারে সমস্ত সাধু সমাজকে মাতাইয়া তুলি- 
তেছে। এইরূপ কব্টালঙ্কারে আগনা বিরাগের কারণ বুঝিতে পারি- 

' ভেছিনা। বোধ হয় বৈধবকুলোতত কবিঙ্গণের কলুবিত কাব্য গড়িয়াই 
সমুদ্র কাধাশান্ত্রের উপরে আপনার এন্সপ বিভৃষ্ণ জনিনবাছে। ফলে 
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সংস্কৃত কাব্যালঙ্কারে ধত দিন লোকের অনাস্থা থাকিবে ততদিন বঙ্গদেশ 

ও বঙ্গভাষার উন্নতিনাঁধন হইবে না! জানিবেন। কাব্যালঙ্কারের অনুশীলন 
ও উন্নতিসাধন করিতে করিতে জীবন শেষ হয় বড়ই বাঁসন!। 

ইহাই ঘটিয়াছিল। এই মহাঁপুরুষের পবিত্র জীবন এইরূপ জ্ঞানাঙগ- 

প্ীলন ও জ্ঞান বিতরণ কার্যেই পর্যবসিত হইয়াছিল। 
তর্কবাগীশের সঙ্গে কাব্যশান্ত্ সন্বন্ধে বাদান্বাদের আর একটা, সুযোগ 

ঘটিয়াছিল। একবার গ্রীম্মাবকাশে কলিকাতা হইতে শাকনাড়ার বাটীতে 
যাওয়া হয়। দুইটা ছাত্র, ছুই সহোদর. ও পুত্র প্রভৃতি তর্কবার্গীশের সম ভিব্যা- 

হারে যাইতে ছিলেন ।* পক্টিকর ষ্টেশনে নামিয়া দামোদর নদের দক্ফিণ 
পার্খে মোহনপুর গ্রামের বীধের নিকটে বলিয়া সকলে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম 

করেন। গ্রীষ্ম সময়ে দামোদরের জল অতি নির্মল ও মধুর হয়। নিকটবর্ভা 
দহের স্ুশীতল জল ও ছায়াবছল বৃক্ষতল বিশ্রাম করিবার নিম্িত্ব্পথিক- 

দিগকে যেন আহ্বান করিতেছিল। নিকটে একটা দেবাঁলয়। তাঁহার আসে 
পাশে কতকগুলি রক্জাশোক এবং পাটল ব! পারুল গাছে ফুল ফুটিয়াছিল। 

ঘন নীল পত্রাবলিমধ্যে রক্তাশোকের গুচ্ছ অতি মনোহর দৃশ্ত। পারুল গাছ- 

গুলি বড় বড়। তাহার ফুল খসিয়া ইতন্ততঃ পড়িতেছিল। তর্কবাগীশ 

একটা পারুল ফুল লইয়া বলিলেন, এই ফুল ঘসস্ত সময়েই “প্রচুর পরিমাণে 
ফুটিয়া থাকে) কবিরা ইহাকে কন্দর্পের তুণ বলিয়া যে বর্ণনা করিয়াছেন, 
তাহা! গ্রক্কত। বোধ হয় তোমরা কেহুই পূর্বতন যোদ্ধাদ্িগের চর্্মনির্ষিত 

তৃণ দেখ নাই; তাহার গঠন ঠিক এই ফুলের মত) ইহার পশ্চান্তাগ ও 

সন্মুখব্তী পর্দা এবং উভয় পার্খে উন্নতান্তভাবে যে তারতম্য রহিয়াছে, 
এইব্ধপ ঢেউখেলান গোচি তারতম্য বিশিষ্ট বাণাধার পৃষ্ঠদেশে বাধিলে 

যুদ্ধ সময়ে ইচ্ছামত বাণ টানিয়া লইবার সুবিধা হইত। সকলেই এক এক 

বা ততোহ্ধিক পারুল ফুল হাতে লইয়া তর্কবাগীশের ব্যাখ্যার মর গ্রহণ 

করিতে সমর্থ হইলেন। এই সময়ে উহার অন্যতর ভ্রাতা বলিলেন কতক- 
গুলি ফুল ও স্ত্রীলোকের বর্ণন! লইয়! এদেশের কবিগণ যে সময় নষ্ট করিয়া- 

ছেন) তাহার অর্ধাংশ উন্নত বিষয়ের বর্ণনায় ব্যয় করিলে সমধিক মঙ্গল সাধন 

হইত। ইহা গুনিবামাত্র তর্কবাগীশ কিছু বিরক্তচিত্তে বলিয়! উঠিলেন-_. 
১২ 
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দেশাস্তরের কবিসঙ্গে স্বদেশীয় কবিগণের তুলনা করিবার নিমিত্ত 'তোমার 

কিরূপ সামর্থা জন্িয়াছে জানি না । পাঠশালার নিক়মিত পরীক্ষার উপযোগী 
শান্্রজ্ঞান এবং শান্ত্রতত্ব সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার বিশিষ্ট জ্ঞান মধ্যে 
আনেক বৈলক্ষণ্য আছে ;--সংস্কৃত-সাহিত্যের সংখ্যা অনেক, সমস্ত গ্রন্থের 

সার মর্ম অবগত না! হইয়া বিজাভীয় কাব্যসঙ্গে তুলনায় ইহার-উৎকর্ষাপকর্ধ 
বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা সাহসের কাধ্য ; তবে জগতের ললামভূত ছুইটা পদার্থ 
অর্থাৎ কুস্তুম ও কামিনীর বর্ণনায় এতদেশীয় কবিরা কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়া 

গিক্াছেন বলিয়া যে প্রশংসা করা হইব, ইহাই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট শ্লাঘা 
মার্নিতে হইবে। এই সময়ে ছাত্রমধ্যে একজন কনিষ্ট ভ্রাতার পক্ষ অবলম্বন 

করিয়া বলিলেন-_ ইংরাজী কাব্যের স্থানে স্থানে যে সকল সাহিত্যোচিত 
উচ্চভাব দেখিতে পাইয়াছেন এবং সংস্কৃত কাব্যের স্থানে স্থানে যে সকল 
অন্লীলগ্কা দোষ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা ম্মরণ করিয়াই বোধ হয়, ইনি এইরূপ 
বলিতেছেন; এই ফুলটাকে কদর্পের তৃণরূপে বর্ণনা আদি আঞ্ কালের 
মার্জিতরুচির বিরুদ্ধ, মহাকাব্যে মহছুচ্চ ভাবের প্রত্যাশা করা যাঁয় ; ইহাতেই 

কবির মহত্ব ও প্রতিভা জানা যায় ও কাব্যের প্রক্কৃত মূল্য বৃদ্ধি হইয়। 

থাকে; গ্রাম্য অশ্লীলতা আদি দোষ এই সকল উন্নতভাবের অন্তরায়। 

ইহা শুনিয়া! তর্কাবাগীশ বলিলেন-_ভালই হইয়াছে, তোমরা সকলেই এক 
দলের লোক দেখিতেছি-_বেল! অবসন্ন হইতেছে, আইস, পথে যাইতে যাইতে 
এই বিষয়ে আমার বক্তব্য কয়েক কথা বলিতেছি-_-তোমরা _ষকলেই 

অলঙ্কার গ্রস্থ সকলে রস, তাৰ ও কাব্য আদির লক্ষণ পড়িয়াছ ও ন্মরণ করি- 
তেছ) অলঙ্কার শান্ত্রসঙ্গত কাব্য যদি রসের উৎস বলিয়! স্বীকার করিতে 

হয়, ত্ববে কবিহৃষ্ট নায়ফনায়িকার চরিত্রই দেই রসের আধার বলিতে 
হইবে; নায়ক নায়িকার স্ুসঙ্গত চরিত্রের গঠন; মনু উকনের হক অবস্থার 

এবং বস্ত্বভাবের বা জগত্তত্বের যখাবদ্বর্ণনই কবির গুণপণ|) ইহাঁতেই 
ভাবের ন্বপ্তিও রসের উৎপত্তি; ভূপৃষ্ঠে রমণী একটা মনোহর দৃশ্ত; প্রেমই 

জগতে জীবন্ষ্টির পরম মজলসাঁধন) এই সকল উপাদান পরিত্যাগ করিলে 
কবি একান্ত দরিদ্র যে স্ত্রী ধর্মকামারজনে সঙ্গিনী বলিয়া! উল্লিখিত, সংসার 
অরুত্থলীতে ধিনি জেহময়ী হলাদিনী অমৃত আ্রোতন্থিনী, সেই স্ত্রীর রূপ গুণ 
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বর্ণনে কাব্য অপবিত্র, ইহা শুনিয়! বিস্মিত হইতে হয় শ্রব্যকাব্যে এরূপ 
বর্ণনে কবি দৌধারথ নহেন ) দৃশ্যকাব্যে ল্জাকর কতকগুলি বিষয়ের বর্ণন 
অলঙ্কার নিয়ম বিরুদ্ধ, সন্ধেহ নাই) প্রাচীন মহাকবিদিগের সকলগ্রকার 

কাব্য মধ্যে সমুদ্রতীরে স্ত্রীলোলুপ রাক্ষরাঞ্জের অন্তঃপুরেই দেখ, অথবা গঙ্গী, 

যমুনা, দৃষদ্বতী, সরন্বতী, সরু, সিপ্রা, মুলিনী তীরে রাজন্যগণের শুদাস্ত 

মধ্যে এবং মুনিগণের আশ্রমপদেই দেখ, সর্বত্রই বিশুদ্ধ দাম্পত্য স্থখ ও স্ত্রী- 
চরিত্রের যে পবিত্র পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা! জগতের কোন জাতির মধ্যে 

খুজিয়া, পাওয়া যায় কি না সন্দেহ । , এখন সেই স্ত্রীচরিত্র বিষয়ক গুণগান 
অরুচিকর ও অগ্রীতিকর ইহ কম বিল্য়ের বিষয় নহে) বুঝিলাম সকলই সুময় 
ও রুচির পরিবর্তনের ফল ) ফলে লৌকের আত্যন্তরীণ দৌর্বল্য ও সমাঁজবন্ধ- 

নের শৌথিল্যই ইহার কারণ ) দিন দিন লোঁকের চরিত্রের পবিত্র তেজ ও ধর্ম 
ভাবের হাস হইতেছে; সকল বিষয়েই সেই সাঁত্বিকভাব ও সাত্বিকগ্রেয়ানন্দের 

অতাব দেখা যাইতেছে) সংস্কৃত সাহিত্যে যে একটা ধর্মতাবের আভাম ছিল 
তাহা ক্রমেই মলিন হইয়া পড়িতেছে; সকল বিষয়েই বাঁড়াবাড়ি অমঙ্গলের 
কারণ? পরবর্তী বৈষ্ব কবিরা সন্তাদরে প্রেম বিলাইতে গিয়! বাজার এক- 

বারে খারাপ করিয়া দিয়াছেন; এখন ব্যাকরণের অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত; মহা- 

কাব্য কর্তিত হইয়া খণ্ডকাব্যে পরিণত ) ইহাতেই যদি খাবুদের “মরেল” 

শিক্ষা হয়, হউক; আজকাল অনেকে স্তন্য ছুপ্ধ বলেন কিন্তু "স্তনমগডল” 

নাম শুনিলেই মুখ বাকাইয়া থাকেন) অশ্লীলতাপুর্ণ বাইবেলের কদধ্য 
ভংশ পাঠ করেন কিন্তু অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্ণন আছে বলিয়া! শক্তিদেবীর ধ্যান 

মুখে আনেন না; জাতীয় স্বাধীনতার অভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের অবসান 
মময় সমাসন্ন ভাবিয়াঃসঙ্কিতচিত্ত ও নিরুৎসাহ হইতেছি। 

পরিচ্ছদ বিষয়ে প্রেমচন্ত্র সর্বদাই পরিষ্কুত ও পরিচ্ছন্ন থাকিতেনু। 
্বী্নে উত্তম ধুতি ও উড়ানী, শীতকালে এক শাল এবং পীতবর্ণের পা-গেলা 
চটি জুতা এইমাত্র তাহার পরিচ্ছদ ছিল। মধুর মৃত্তি বলিয়া ইহাতেই 
তাহাকে বেশ দেখাইত। কেহ কখন তাহাকে মলিন বেশে দেখিয়াছিলেন 

একথা বলিতে পারিবেন না। ধুতি উড়ানীর সংখ্যা বিস্তর ছি এবং তাহা! 
নিয়ত পরিফূত থাকে এই-বিষয়ে ভাহীর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। . 



৯২ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত। 

হারা নামে একটী প্রাচীন ধোপা তর্কবাগীশের কাপড় ধোলাই রি | 

সে কাপড় অতি পরিষ্কাররূপে ধোলাই করিত এবং কাপড়ের ধাৎ রাখিতে 

গারিত, এমন কি খুব পুরাতন কাপড়ও ধোঁপের পরে নূতন বলিয়া বোধ 

হইত) কিস্তুসে কাপড় আনিতে বড় বিলম্ব করিত। এঁড়েদহু হইতে 

তাছাকে যাঁতাঁয়াত করিতে হইত / ইহীতেও কতক বিলম্ব ঘর্টিত। মাতৃ- 

পীড়া ও মাতৃবিয়োগ আদি বিলঙ্কের ওজর হারার মুখে বাঁধা গৎ ছিল। 

অনেক দিন বিলগ্বের পরে একদা] গ্রীষ্মকালের মধ্যান্ক সময়ে তর্কবাগীশ 

আহারাস্তে আচমন করিতেছেন এমন ত্বময়ে কাপড়ের বস্তা ফেলিবার মত 

একট! শব তাহার কর্ণগোঁচর হইল । ধোপ! কাপড় আনিয়াছে ভাবিয়া! 
চাকরকে উদ্দেশ করিয়! তর্কবাগীশ বলিয়া! উঠিলেন, “ওরে কাপড় গণেগেঁতে 

লয়ে হারাকে দূর করে দে, আর কাপড় চোগড় দিস না”। হারা অক্ষুন্ধ। 

সে একথ্থামের অন্তরালে বসিয়! চাদরের একপাঁশ ধরিয়া! মুখে ও মাথায় 

বাতাস করিতে করিতে জনাস্তিকে কহিতে লাঁগিল,_আজ কাঁল ধোপাঁর 

ব্যবসা! ভাল! যার বাঁড়ী যাই, জাঁমাই আদর পাই; সকলেই খঙ্াহস্ত ! 
তবে পণ্ডিতের মুখে এরূপ কথ। ভাল লাগে না । পণ্ডিতের অগোঁচর কিছুই 
নাই। নানা, কেমন কোরেই বা পণ্ডিতের দোষ দি? পণ্ডিত যাঁকে 

একবার পাঠ দের, সে পড়ো অম্নি গোলাম; পথে ঘাঁটে যেখানে তারে 

দেখে, অম্নি গুরু বলে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে, একেই ত বলে ওত্তাদি। 
কিন্তু ধোপা, দর্জি ও যাত্রাওয়ালার সাকরেদ যে সেবপ নয়, পঙ্ডিতের এ 

জ্ঞানটুকু নাই। যারে একবার ধরণ ধারণ বলে দিলাম, ইন্তি ধর্তে শিখালাম, 
সে অমনি মিস্ত্রি হয়ে ফীড়ালো। আলাঁহিদা ব্যবপ1 খুলে বসলো, হয় ত 

আবার ছুঘর খদ্দের ভাঙ্গায় নিলো! । তেমনি খলিফাঁর নিকটে এক রকম 

কাছা শিখ্লো, অম্নি দর্জি হয়ে চৌমাথায় এক নূতন দোঁকাঁন 
ফাঁদলো। যাত্রার দলের প্রধান বালক দূতীসেজে অধিকারীর সঙ্গে গোটাছুই. 
আসর যদি ফিরলো, অম্নি সে নূতন দল বেঁধে বস্লো। এ সব 

লোকের সাক্্রেদ্ যে ওন্তান ব্ঝে. মানে না! নচেৎ আজ আমার 

ভাবনা কি? আমার সাকরেদ্ কত! গঙ্গার এ পারে হারার কাছে 
কাব শিখেনেই এমন ধোপাই. নাই, আমারও আজ্ এককালেজ পড়ো! 
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বল্লে চলে, কিস্ত হলে হয় কি, কাজের সময়ে কাহাকেও পাওয়া 

ষায়ন।! 

হারা ধোগাঁর এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে তর্কবাগীশ তাহার নিকটে 
আপিয়া দীড়াইলেন এবং বলিলেন, হারান্! তুমি যে এরূপ জ্ঞানী ও 

বহুদর্শী তাহা জানিতাঁম না, আজ হইতে,আমি তোমার সাক্রেদ হইলাম ) 
কাঁপড় কাচিতে পারিব ন1 কিন্তু তোমায় ওস্তাদ বলিয়া মাঁনিতে থাকিব; 

আজ তুমি আমায় বড় জ্ঞানের পাঠ দিলে, তুমি, এই যাহার কিছুই অগোচির 
নাই বলিয়! কহিতেছিলে, সে তোমার নিকটে এখনও অতি অজ্ঞ। 

আমি আর কয়েকম্ুট কাপড় রেশী করিব, বিলম্ব করিলেও তোমায় «আর 

তিরস্কার করিব না। রৌদ্রে তুমি বড় ক্লান্ত হইয়াছ, প্রথমে তোমার 

মুখ দেখিলে কোন ছুর্বাক্য বলিতাঁম না) যাহা বলিয়াছি তাহার নিমিত্ত 

মনে বড় কষ্ট পাইতেছি) কাপড় আনিতে -পাঁর বা না পাঁঞু মাসকাবার 
হইলেই তোমার বেতন লইয়! যাইও। ইহার পর তর্কবাগীশ হারাকে 
ওন্তাদূজী বলিয়া ডাকিতেন। তাহার মৃত্যুর পরেও তাহার কন্যাদ্িগকে 

ডাঁকাইয়! কাপড় ধোলাই করাইয়৷ লইতেন এবং অঙ্গীকূত বেতন অপেক্ষা 

কিছু কিছু বেশী দিতেন |. 
কলেজে অধ্যাপনা সময়ে তর্কবাগীশ টাঁপাতলা বা *মৃজাপুরের দীঘীর 

নিবটবর্তী কয়েকটা বাঁটীতে ক্রমে বহুকাল বাঁস করিয়াছিলেন যে সময়ে 

কথিত দ্বীঘীর নিজ পূর্বদক্ষিণ কোণের বাঁটাতে তাহার বাস! ছিল তখন 
তাহার বাল্যবন্ধু ও টোলের স্াধ্যায়ী রামত্রহ্ম ভট্টাচার্য্য নামে এক পণ্ডিত 
সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। তখন তিনি কথকের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন। তর্কবাগীশ এ পঞ্ডিতের যথোচিত অভার্থনা করিলেন। কথক 

পণ্ডিত মহাশয়ও কয়েকটা উত্তম গীত গাইয়া সকলের আনন্দ উৎপাদন 
করিলেন । পরে নংসারিক বিষয়ের কথোপকথন কালে তর্কবার্গীশকে মাস 

মাস ২৪২ টাকা এ বাঁসার ভাড়া দিতে হয় গুনিয়া পল্লীগ্রামের পণ্ডিত 

মহাশয় সাঁতিশয় বিন্রয়াপন্ন হইলেন। যে ঘরে বসিয়া কথাবার্তা হইতে- 
ছিল & ঘরের দক্ষিণে ও উত্তরের জানালা খোলা ছিল। পার 
ৰ্ধ ছিল। কথক হ্য়ং উঠি পশ্চিমের জানালাটা খুলিলেন এবং * 
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তর্কবাগীশ 1 এই খানেই যে ষজা, এই জানালার মূল্যই যে চব্বিশ টাকা 
দেখ্চি” বলিয়! উঠিলেন। তখন দিবাবসান ও হৃরধ্য অস্তগত হইয়াছিল। 

এ জানাল! দিয়] দীঘীর দক্ষিণের বাধাঘাট, গাঞ্ধলপূর্ণ পাড় এবং পাড়ার 

জেলে মালা আদি ইতর লোকের সালক্কৃতা স্ত্রীলোকের কলস কক্ষে উঠি- 
তেছে ও নামিতেছে দেখা যাইতেছিল। কথক মহাশয়ের আমোদ চড়িবার 
প্রক্কৃত কারণ বুঝিতে পারিয়া তর্কবাগীশ যেখানে বিয়া তামাক খাইতে- 

ছিলেন তথায় বঙিয়াই গভীর ভাবে বলিলেন--এইটী পশ্চিমের জানালা. 

অপরান্ধে প্রায় খোলা হয় না, রাত্রিতে শয়ন কালে যখন এই জানালা খোল! 

হয় তন কয়েক খণ্ড কাষ্ঠ ফলকের মূল্য অপেক্ষ। উহার এত বেশী মূল্য 
থাকে না। ইহা! শুনিয়া কথক মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া! নীরব রহিলেন। 



_ পঞ্চম পরিচ্ছে। 

তেলের 

কবি । 

প্রেমচন্্র তর্কবাগীশ কবি ছিলেন। কি প্রকার কবি, এই বিষয়টা 

তাহার সমানধর্মী কোঁনও সহ্দয় র্যক্তিই বর্ণনা করিতে সমধিক সমর্থ। 

এই মষ্পর্কে ভয়ে ভয়ে কয়েকটা মাত্র কথা বল! আমার উদ্দেশ্য। ,বাগ্- 
'বৈভব, রচনাশক্কি, ললিত পদবন্ধনকৌশল, ভাবুকণ্তা, হৃদয়মধ্যে অকন্মাৎ 

আননদনিস্যন্দনশক্তি প্রভৃতি কবির গুণপরম্পর! বাঁলীকি, ব্যাস, কালিদাস, 

ভারবি, ভবভৃতি প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের রচনায় লক্ষিত হয়? রচলাচাতুষ্্যে 

কবির প্রকৃতি ও ভাবতরঙ্গ সহৃদয় পাঠকের হৃদয়ে সমুখিত হয় এবং অলঙ্গষিত 

ভাবে তাঁহার মন, প্রাণ মোহিত ও পুলকিত করে। বিশ্ববিখ্যাত পূর্বতন 
কবিগণের সঙ্গে বর্ণনীয় কবি প্রেমচন্দ্রের তুলনায় অনেক তফাৎ পড়িবে সন্দেহ 

নাই। এইবপ তুলনায় তাহার স্পর্ধাও ছিল না এবং আমরাও সাহসী নহি। 
স্গর্দার কথা দুরে থাকুক প্রেমচন্ত্র বলিতেন পাঠ ও পাঠনা সময়ে নিখিল 
গুণোন্নত কালিদাদের কবিতা সকল সরল ও প্রাপ্জল বোধ হয়। কিন্তু প্রকৃত 
সাহিত্যসেবক প্রাণপণে যত্ব করিলে ও আজ কাল থে কেহ এই কবিগুরুর 

রচন! চাতুর্ষ্যের অনুকরণে সফলকাম হইতে পারেন এরূপ বোধ হয় না। বোধ 

হয় কালিদাসের মস্তক নির্মাণের উপাদান সামগ্রী একবারে বিনষ্ট হইয়া 
গিয়াছে | ফলতঃ এই কবিবরের জক্ষয্য বাকৃসম্পত্তি, বিশ্বব্যাপিনী ভ্ঞান- 

বিজ্ঞানবিস্তৃতি ও রপমাধুর্যের সুন্দর অভিব্যক্তি শক্তির বিষয়ে নির্জনে চিন্তা 

করিতে বসিলে পদে পদে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। এক স্থানে প্রেমচন্ত্র 

আপনাকে বঙ্গের কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন সত্য, কিন্ত এই কথা ভিনি 

অতিমৃছুভাবে ও বিশীতভাবে বলিয়াছেন। কবিত্ববিষয়ে বঙ্গের বর্তমান 

হীন অবস্থা লক্ষ্য করিলে প্রেমচন্ত্রের এইরূপ বচন নিতাত্ত অসজত বোধ হয় 

না। পাতিত্য, ভাষাধিগত্য রচনাচাতুর্ধ্য ও কোমলপদবন্ধনফৌশল প্রভৃতি 
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বিষয়ে প্রেমচন্ত্র যে অতি কুশল ছিলেন তর্বিষয়ে সনেহ নাই। সাহিত্য- 
দর্পণের টাকাকার স্ববংশীয় রামচরণ বিদ্যালঙ্কার এবং স্বদেশস্থ অর্থাৎ রাঁঢ- 

দেশীয় অনর্থরাঘব নামক নাটকের রচয়িত। মুরারিমিশ্রের রচনার সঙ্গে 
তুলনা! করিলে প্রেমচন্দ্রের গদ্য ও পদ্য রচনা! যে অনেকাংশে সমধিক 

মার্জিত, পরিণত ও প্রগাঢ় তদ্বিষয়ে সন্দেহ জন্মে না। প্রেমচন্ত্রের সম- 

কালীন কতকগুলি পণ্ডিতের যে সকল রচনা আমরা দেখিতে পাইয়াছি 
তাহার সঙ্গে তুলনা করিলেও প্রেমচন্দ্রের রচনাচাতুর্য সমধিক মনোহর 

বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে সমস্যাপুরণ করিবার 

নিয়ম অনুসারে পণ্ডিত ও ছাত্রগণ যে কবিতাঁবলী রচনা করিয়াছিলেন তৎ- 

সমুদয় পাঠ করিলে প্রেমচন্ত্রের কবিতাগুলি প্ররুত কবিত্বশক্তির পরিচায়ক 

বলিয়া বোধ হয়। অন্যে যে স্থলে সংস্কৃত ভাষায় কেবল পাদপুরণপ্রয়াসে 

পর্যযাকুল হইয়াছেন, দে স্থলে প্রেমচন্ত্রের লেখনী হইতে সমধিক মধুর ও 
ভাবপুর্ণ বিষয়গুলি অনায়াসে বিনির্গত হইয়াছে বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান 

হয়। স্থানে স্থানে তাহার কবিতায় অতিশয়োক্তি দোষ লক্ষিত হয়, কিন্তু 

তাহার রচনায় যেমন ললিত পদবন্ধনকৌশল তেমনি প্রসাদগুণযুক্ত প্রগাঢ় 
মধুর বর্ণনায় তাহার অসাধারণ ক্ষমতা লক্ষিত হয়। গদ্য অপেক্ষা তাহার 
পদ্যগুলি সমধিক মধুর ত্ত মনোহর বোধ হয়। 

প্রেমচন্দ্রের সমকালীন পঙ্ডিতের1 তাহাকে স্থকবি বলিয়। নির্দেশ করি- 

তেন। তাহার লোকান্তর গমনে কবিত্বদেবীর অবসাদ সময় উপস্থিত 

হইল বলিয়া তাহার প্রিয়তম ছাত্র শ্রীমান তারাকুমার কবিরত্ব আক্ষেপ- 

পূর্বক এই শ্লোকটা লিখিয়াছিলেন__ 

“য। প্রেমচন্ড্রে জগদেক চক্রে, 

প্যস্তং গতে ভারত ভাগ্যদোষাৎ। 

সমাগত! হা! প্রিয়-পুত্র-শোকাৎ টি 

কবিত্বদেবীহ মুমৃধু 'ভাবম্ ॥% 

এদ্দিগে ছাত্রমগুলীর মধ্যে লব্প্রতিষ্ঠ ছাত্রগ্ণ প্রেমচন্ত্রকে কবিত্বশক্তিমম্পন্ 

বলিয়া মান্য করিতেন এবং তাহার গুণান্ুকরণে যত্ববাঁন হইতেন। ' কাশীতে 
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লোকান্তরিত হইলে তাহার এক কবি ছাত্র বঙ্গে কবিদ্বও অলঙ্কারের অবসাদ 

সনবন্ধে বিলাপন্চক যে ছয়টা কবিতা! রচনা করিয়াছিলেন তাহা পরিশিষ্টে 
দেওয়া হইল। আমরাও বাল্যাবধি উহার 'কবিত্বশক্তির পরিচয় পদে পদে 
পাইয়াছিলাম, কাজেই আমরাও উষ্নীকে “কবি” বলিয়া উল্লেখ করিলাম । 
কিছুদিন পরে হয়ত এই কথাটা অসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। 
প্রেমচন্ত্রের রচিত কতকগুলি শ্লোক ব্যতীত তাহার প্রণীত কোন কাব্য গ্রন্থ 

আমর] পাঠকগণের সমক্ষে প্রদর্শন করিতে পারিলাম না) অথচ তাহাকে 

“কবি” বলিয়া বর্মনা করিলাম এই কথাট! খাপছাড়া লাগিতে পারে। 
প্রেমচন্ত্রের সমকালীন পণ্ডিতবর্গ ক্রমে স্বর্গীরোহণ করিলেন। তাহার 

ছাত্রদল সময়ক্রমে বিরল হইতে চলিল। ইতঃপর পণ্ডিত সম্প্রদায় ইস্াকে 
কৰি ধলিয়! গ্রহণ করিবেন বোধ হয় না, কিন্তু টাকাকারক বলিয়। ইনি যে 

লাহিত্য ব্যবসায়িগণের নিকটে চিরদিন পরিচিত থাকিবেন তিদ্বিষয়ে 

সন্দেহ নাই। ইহার প্রণীত পুর্বনৈষধ, রাঘব পাওবীয় ও কাব্যাদর্শের টাকার 

সাহায্য যে বহুমূল্য ইহাতে সংশয় জন্মে না। যে সময়ে ইনি পূর্বনৈষধ ও 
রাঘবপাণ্ড বীন় গ্রন্থের টাক রচনা] করেন তখন বঙ্গদেশে কোন কাব্যগ্রন্থের 

মন্লিনাথরৃত টাক প্রকাশিত হয় নাই এবং মল্লিনাঁথ মহোদয় যে উক্ত ছুই- 
খানি কাব্যের টাক! রচনা করিয়াছিলেন তাহা অন্যাপি "জানা যায় নাই। 

ুতরাং প্রেমচন্দ্রের অবলদ্ষিত টাকা রচনার প্রণালী যে অভিনব ও উৎকৃষ্ট 

তদবিষয়ে সন্দেহ নাই । এই সকল কাব্য বিশেষতঃ কাব্যাদর্শের টাকায় যে 
প্রকার পাণ্ডিত্য গ্রকটিত হইয়াছে, তদষ্টে প্রেমচন্ত্র প্রাচীন সম্প্রদায়ের 
লোক বলিয়া অনুমিত হুইয়া থাকেন। রচণাপ্রণালী দৃষ্টে এই অনুমান 
অমূলক বোধ, হয় না। তাই একবার ভাবি প্রেমচন্ত্র সংস্কৃত রচনায় 

এইরূপ অসামান্য শক্তি লাত করিয়! ও রাঘব পাগুবীয় কাব্যের প্রত্যেক 

লোকের রঘু ও পাঙুবংশের রাক্গগণের. চরিতোপযোগী কৃটার্থ নিফাষণে যে 
সর্ময় অতিবাহিত করিয়াছেন তাহা! কাব্যাস্তর রচনায় ব্যগ্মিত হইলে সমধিক 
ফললাভ হইতে পারিত। আবার ভাবি এইরূপ কাব্যরচনায় তিনি যথোচিত 

উৎসাহ পান নাই। এই বর্তমান সময়ের এইগ্রকার সাহিত্য সেবরুদিগের 

অবস্থা শোচনীয় ছিল বলিতে হ্ইবে |. তাহার নিছে ঘের টি হয় 
১৩ ঙ 



ধর 
৯৮ প্রেমচনদ্র জর্কবাগীন্ট্ট জীবনচরিত। 

না। তিনি যে প্রণানীতে পুর্ষোত্তম রাঁজাবলী নামক কাবোর রটনা 
আরঘ্ত করিয়াছিলেন সম্যকরূপ উৎসাহ পাইলে তাহা অসম্পর্ণ--থাকিত 
না। উইলসন্ সাহেব প্রভৃতি উন্নতপদস্থ মহোদয়দিগের নিকটে বখন যে 

বিষয়ে তিনি উৎসাহ পাঁইয়াছেন তখনই বদ্ধপরিকর হুইয়া এক একটা 
উৎকৃষ্ট কার্ধ্য সম্পাদন করিয়াছেন? | 

কৃত বিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক পতিভাতরগণয নির্শলমনীষা- 

সম্পন্ন ৬জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় মুক্তকণ্ঠে বলিতেন, আজকাল্ 
ধিনি যাহা! রচন! করুন, ফুদ্রায্ত্র যাইবার পূর্বে তর্কবাগীশের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
না করিয়া কাহারও পদক্ষেপ করিবার সাধ্য নাই। 

প্রেমচন্ত্র কাহারও প্রার্থনান্থুমারে, কখনও স্বেচ্ছান্ুসারে ভাবের উদয় 

হইলেই কবিতা রচন! করিতেন। বসিয়া! তামাক খাইতে খাইতে অথব 
পল5:০:কণ্রতে করিতে যে সকল কবিতা রচন! করিতেন, তাহা কখনও 

স্বয়ং কোনও সামান্য কাগজে টুকিয়! রাখিতেন কখনও বা সংস্কৃতজ্ঞ অপরকে 

লিখিয়া রাখিতে বলিতেন। ছূর্ভাগ্যক্রমে ইহার অধিকাংশই বিনষ্ট হই- 
যাছে। নানাস্থানে খুঁজিয়া ও কাব্যরসপ্রিয় তাহার কতিপয় ছাত্রকে 
জিজ্ঞাসিয় যতদুর সংগ্রহ করিতে পায্িলাম তাহার রচিত কতকগুলি কবিতা] 
নিয়ে সন্নিবেশিত করিলাম। রচনাকালীন আনুষঙ্গিক বৃত্তাস্তও স্থানে স্থানে 

লিখিত হইল। তাহার প্রিয়তম ছাত্র শ্রীযুত তারাকুমীর কবিরত্ব “কবিবচন- 

ধা” নামক যে একখানি গ্রন্থ সঙ্কলিত ও প্রচারিত কন্ধিয়াছেন তাহাতে 
তর্কবাগীশের রচিত অনেকগুলি কবিতা বাঙাল! পদ্যানুবাদসহ উদ্নৃত 
করিয়াছেন। বাঙ্গাল! পদ্যগুলি একপ প্রাঞ্জল ও চিত্তহারী হইয়াছে যে. 
পদ্যান্থবাদগুলিও সন্নিবেশিত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না । নংস্কৃত 

সাহিতাশান্ত্রের আলোড়ন ন1.করিলে বঙ্গভাষায় অঙ্গতূধা সম্পাদনের সম্ভাবন! 
নাই বলিয়া তর্কবাগীশ সর্বদাই-বলিতেন। তীহার এই স্বীক্যটা কবিরত্বের 

টু ধীরদ্যগুলি এবং অন্যান্য গ্রন্থের বাঙ্গালা পদ্যগুলি দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। 
 কৃবিভাসংগ্রহবিষয়ে কূপের বিচার করা হয় নাই, প্রীয় সকল রম 

কবিতাই সমভাবে সংগৃহীত ও সরিবেশিত ইল. এ ৷ মং হের রক্ত 
উদ্দেশ্য পাঠক মহোদয় বুধিয়া লইবেন। 



.. রঘুবংশের টাকার শেষে । 

জীজ্মানহব্বিষন্ঘলানবন্থন: ঘদ্মালিনী নিস্বুল: 

শ্বীস্ব্ী অযনীনবী ভিজযনাভূতুব্ঘন: ভ্াস্ত: । 
অহ্যানন্নযুখ্যালীনিকঝিন সপ্বানা দীলির 

লন্যা লন্মহনাঁ ললন্লি মহিন শরান্বী্ঘম আন্বব্রণী: ॥ £ |. 

নব্মাক্মালসিনকম লাহমন্ঘঈজহ্য দ্ব স্সীলনং 

জান্ম$গজিন্ হম্ধঘ জনিয্রকস্বীকাবিবাঘীনিছী |, 

তীয় ইনবীশিজা ঘিয্যমবাধ্যানন্লত্বদাদিজ্জা 
নিদ্বক্রি: ল্গময়ক্িমিতিবছিনা ভুযান ধনা দীনবী ॥ ২॥ 

জলা দ্বিত্িত্যামবী বিন্স্বী 
লাঘুহাল সাক্র্মওচ্যলব্ | 

মান বধ) ঈলন্থন্ী মলীদী 
হীন্ধামনা দুহানামালিলায ॥ ই ॥ 

গাগা 

পুরববনৈষধের টাকার প্রথমে | 

ম্লাইঘন্্যমন্নযর ক হাক বন 

ন্যক্লীজবীলি লিব্বিদ ক 

 ম্বাকুইজনামমিলনসেন্থমান্গর নাম্ 8. 



১০০ প্রেমচষ্ তর্কবাগীশের জ্রীবনচরিত | 

অন্যান্য লানবস্তবান্ত বহ্হিকান্ত 
শীল্গান্ত শবহিক্ত নব শিদ্রদরজ: | 
বকিষ্বথামি ভ্বত্লী ঘ্রবিত্রীঘলা্থ 

জানীত্যনীওক্বলিত্ব অন্মনি লানবুভ্রী ॥ & 7 

অবসানে। 

হাক বাভদনিগ: দঘিলদ্গ্বক্ষা; মান্গবাভালিভাঘবী 

নিদ্: স্ীহাললাহামত্থছনি নিছিন: অন্সনান্ধ ঘযলাললা । 

'মন্ভুর্: ভ্বুনৃনলান্তিবজলহৃযিন: স্ীস্তন: ঈলকন্দু- 

অন ববঙ্গিপঘাহাঝজন্বহিনলন্থাব্দাম্মদূত্বাতবতীজ্জান্॥ & ॥ 

ক্লাখবপাঁগুবীয় কাব্যের টীকার প্রথমে । 

হখন্লবজ্লত্মবীত্যনিনিতবিরিজান্িজ্জতা 
ঘ্বহ:দন্রললাহনী লিঙ্কিললিঘ্যল্বানীক্বল্; | 

ক্বহন্ ঘি ভূ:বস্থাঁ হকলিঅলাদলীলি লৃত্যা 

০5 ক্ছ্্ন্ জী$ঘি আহা; ॥ ৩ ॥ 

্সান্ভীহবীননবিনাহ্মতন্ধগ্য্নি- 

বীর 

বালান স্র্নীম: ॥ | 

এ আযীন হিমবান টা রি: স্বিবা মান্হ: | 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ১২১ 

অবীঘযব্ন্বন্হিজীজধিলহাতলীহাযই 

বলা ক্টতরীহহ জঘিনবীহ লীহন ॥ ৫. | 

শ্বীটীনন্টু্ব নহাবজীল জ্াম্থীন্মর্ী হাঘঘাব্তবীহী। 
ঘান্াজভ্রী্জায ঝনা সুই হব জিলন্মন ঘহৃবিন্্নি: হ্দুতাঘা ॥1০॥ 

'ঘান্ অস্তীন্বনিত্ব জাম্মপ্তং মঘিহ্ঘ 
স্াজলহ্কি বহি হবনধি ঘন্সবিজ্ছা। 

জাতিন্সতৃইবজনান্তবিসাতিজাঁ লী 
হীজাঁ নহা দঘললীব ই জত্রন্ ॥ €? ॥ 

হালা; দুর্মনালনিমন্বলমাহীত্বনতলা- 

সজামনীপ্ক্সা জননি অিজযন্দী জনিমত্ী) . 

ত্বজান্ত জক্জন্হ' অহমহ্িলিকীনাব্বষহ্হী- 

হতক্সামাঁ নিলা মিকসনি ল বমালদনজ: ॥ ২ ॥ 

রাঘবপাগুবীয় টাকার শেষে । 

অব্সামহজাননন্ু: জি হাজহাতা | 

হাকান্ধ মানহিনা হ্ত্যিলা লিনাবানূ। 
বাদী নিজানন্তহবনন্বীলতন্বনাল-. 

. হাছ্থান্মহাজলিভ্বিল: অহিন: সনীব্যান্ ॥ ₹ই॥ 

| ীতানত্াতিআ বিব্যানন্হিলক্ষম: |. 

 ছক্বস্কাবাম্যাদনাবা হাতা ঘী বিলিতীজিন: রহ ূ 

| ইন বিন্যজ্য মহ্জান নিক্কিলীয্বনদ্। 

স্বন্বত্ত্তবীদ্ঘন বিল কান্তদিক্ছি ॥ ং . 



১৫২ প্রেমচন্দ্র তর্কবা্সীশের জীবনচরিত। 

স্বীহানস্থা রাজ নর | 
গাজ ফাযজজধিত্ীলজ্দির নর্স$লিত্বমকা 

আবী হাঘ্ররঘান্কজীমনিত্রনি সী লক্ঘনী ছি: ॥ &ং ॥ 

০ 

কাব্যদর্শের টীকার প্রথমে । 

ঘল্সালঘান্ ভর কাজি জস্থরীর লিহুরি অন্তরী। 
মান্ইী না ভন্ন: লাববেব্ন: হা মঙার || ₹৩ | 

বহ্যত্যা কান্ত অর্সকরণী দু ই কিনি: | 

ধান্জন্িষাবিনি: জমা জয় ল যা াবজ স্র্যনি ॥ ₹০ 0. 

হিজস্বীদলন্বন্ছত্য আজ্মালদীজ্ছলাম্তিন 
জ্াম্যাহর্ম ব্বহ্খকিন্ বন্ন: বন বত্ুন্যৃত্বা: | €৫ ৪ 

টাকার অবলানে 4. 

হত বহতভাশীমলিবিলিনলির বনর্র অলির 
জভ্বমানা বাজখালী ঘনিত্তহ্যিরন্িজা ব্রুদুিভুজা | 

জহ্যালহ্যালিজাজ্জা ঘমিরিবনিনীমই: রমরজীখী- 

মান্ছায়ত দি হুকিতবজলিজি: স্বর্ন: ০ ॥ 

াইমহহ নহ্তাং ফাফললিনক্ী$নি দিংানষম়, 

টগর মারি নযেলি স্থিত ঘি সঙ্কনান্ 1২৫ 

হব অয বল্হনব্ঘ: জার সা অন্ধী/ব্তুছি: |. 
নক মিবাযল্যব্ রিমির এনিদ্ এ 
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্তত্মাননীন্বক্ছঘ্ নিশ্রনিমনিনূ। 
নান্গীজন ব্বঘত্রবন্ধমলক্কনা 
অন্সাঘিধল শহ্জী বহাললা জিন্ ॥ ২ই ॥ 

ভতুন্ধ্জী জহ্বর্টরজ্রবিলঘিলীজব্মলীজ্জন্মিলস্মী- 
নী নিজ্বাননবী$ব মঘিক্জ্রমিনস্বামন্ দাত্হাঘীনূ। 

হনব্মান্ লভ্যব্াক্কানিননয্য্নব্ফী আালব্বী; বজলালাঁ 

বন্মুনী বাললাহাযধাপ্রহব্ন্তু: মাহাতালিবানী ॥ ২৪ ॥ 

নন্ঞাক্মন জনতনলজান্লার্ণ- 

বাননবহ্থহয্থভজ্মঘলাহ্ইয্য | 

কীদক্রিনাক্্ঘন্তুনিলিন আজাজ্হ 

আ্ীদলন্বন্জনিলা জিগ্রনি: জানয়ল্ ॥ ২২ ॥ 

জাতিন্মল্াবিম্মলিশ্বাহধল 

স্ববঘলাহঈলমী ন্বহ্দাহ্। 

ঘববজন$ক্িন্ সলিলিব্মলামাল্, 

মহন্ত লানান্ স্তিয' ত্বত্ল ॥ ২হ ॥ 

ুুনদ-মুগ্তাবলীর টাকার প্রথমে ।. 

বিাধরাকাথ ধ্থা লাশ্থধি জি লন: ॥ 

উঠ মহা, ্থ ্ ্গ্ ৰা 



১০৪ 

. টীকার শেষে ।, 

মান রযা্কনালকরনন্ীমিন ॥. 
জিরার নারি বিমহীজনা 1২৫ 

(চেকের 

চাটুপুষ্পাগ্জলির টাকার প্রথমে । 

লী নিজযজ্জান্লাই লা ঘি ন মি । 
জহ্যাজন্ঘাস্িঘত্যাত্তী নিক্মক্য ক্ষন স্ত্ঃ ॥ ২০ ॥ 
্বাহ্ত্ম্বাত্বলাবক্রিন্ যি বন্নি সহ্ত্ধত্নবা: | 
আীহাঘাদীনব না বিহঘ ঝনিজাঘলম্ ॥ ইং ॥ 

অন্তে। 

নন্তীজিঘনন্্ী নৃলিনংজই আজমূঘন: । 
হা ঘন্বনলুত্যালা দীলিজৃবিততলি: জনা । ই২॥ 

সবর উট 

অষ্টমকুমারের প্রথমে | * 

'খাসবআহিস্ক ব: বহাম্ি বিশ্তুহা হাত্ালি লানান্তর্য 
নানভ্বী জনঘিঙ্ষি ! জী?  বিহ্ষিতীমী স্কি নানী মম । 

লাবন্য জিমন্থী ! বিতী্ক্িধজালামলাহ ভ্ষ্ী 
| রসে 8৮৪1 ॥২২। 
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| ্বলাহঘক্মননিহ জান নব্য জনি: বব: । 

. স্্যাদলাবীন্ বন্দ ভনসিল্ জাহান ভ্বযা॥ ২1 
| অনীচতনাবিননাহা ম্যানা অিজ্ানিলামনা 

 নজান্থিতৃত্বীভ্যল দু াবকিস্িনিক্মিনা ॥ ইই॥ 

নহ্ধওঘ্মিন্ নলাবা অবজ্ধী লীন্দিন: অনা । 

আ্বীন্বীত্বাই ঝহীম$ি নাত্বনীত্বনি নান্যনা ॥ ইও॥ 

৮. শশালাীশীশ 

স€শতীসারের টীকার প্রথমে । 

নিষ্মাঘানবিনাম্নবানতীা 
অন্মীন্থিনীগরনিঘানি দিনালস্বী$দি | 

লামন ভ্মবুলাহিঘলব্ববন্যা 
ধাঁ ননীগন্তি বিহান্ত মা লনি নি 1২০ ॥ 

অন্তে। | 

আজ জিন্বীমুব্ববয়্াজ্ৰসঙ্যাত্বলাল 

সী নান্বযনিভ্রাধিনি অমী্। 
আদলবন্ুজজনিনা জনিলাঁ নিনান্ল- 

বন্লীদঘন্মনিপিযা বিন্রনি: শ্রান্য ॥ ই৫.॥ 

এসডি 
তা রশ 

প্রেমচন্ত্র পুরুষোত্তম রাজাবলী নামক যে এক নূতন কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত 

হইয়াছিলেন) তাহা হইতে বাছিয়া বাছিয়া নিঙ্নলিখিত কয়েকটা কবিতা . 

উদ্ধৃত কর হ্ইল। /। এই কৃব্যের এক. এক ন্ শেষে “ইতি শ্রীপ্রেমচন্দ 

১৪ 
রি 



১০৬. প্রেম ত্কবাসীশের জীবনচরিত। 
ন্যায়রত্ব বিরচিতায়াং পুরুষোত্বম রাঁজবল্যাং* প্রথম ও দ্বিতীয় আদি পরি- 

চ্েদের সংখ নির্দিষ্ট হইয়াছিল দেখা যায়। ইহাতে স্পষ্টরূপে বুঝা! যাই- 

তেছে যে তিনি “তর্কবাগীশ” উপাধি পাইবার পূর্বে যে সময়ে ন্যায়রন্ব 
উপাধিতে পরিচিত ছিলেন অথবা'তাহার লোকাত্তর গমনের ২৮২৯ বৎসর 
পুর্বে এই নূতন কাব্যের প্রণয়ন কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন! এই দীর্ঘ- 

কালের মধ্যে এই গ্রন্থখাঁনি যে কেন সমাপন করেন নাই ইহার মম্যক্রূপ 

কৈফিয়ৎ পাঠকগণের নিকটে প্রদর্শন করিতে অসমর্থ। অলঙ্কারের অধ্যা- 

পকের পদ পাইয়া প্রেমচন্ত্র আলস্যপরবশ হইয়াছিলেন একথ| বলিতে পারি 
না। দেখিতেছি এই কয়েক বৎসর মধ্যে তিনি অন্যান্য অনেক উৎকৃষ্ট কার্ধ্য- 

সম্পাদনে বিলক্ষণ যত্ববান্ছিলেন। যতদূর বুকিতিদ্থি তাহাতে অনুৎসাহই 

ইহার কারণ বলিয়া নির্দেশ করিব । প্রেমচন্ত্র মধ্যে মধ্যে বলিতেন_-চির- 
দিনের নিমিত্ত ভারতের ম্বাধীনতার পর্য্যবসান হইয়াছে; সংস্কৃতশাস্ত্ে 

বর্তমান রাজগণের আস্থার হাস হইয়াছে; কেবল প্রাচীন গ্রস্থনিচয়ের 

সমুদ্ধরণ বিষয়েই আসিয়াটিক ফোসাইটীর অধ্যক্ষবর্গের যত দেখ! যাইতেছে, 
এখন আর ইদানীন্তনদিগের সংস্কৃতরচনাঁয় সমাদর দৃষ্ট হয় না ইত্যাদি। 

যে কারণই হউক্র এক্ষণে এই অসম্পূর্ণ গ্রন্থের মুদ্রণে তাদৃশ ফললাভ দুষ্ট 
হয় না। গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ ও ভূমিকায় এই কয়েকটী সরস ফ্লোক পাওয়া 
গিয়াছে__ 

লিজ্যব্ান্ান যলঘহলযাল নবন্না 

নিমন্ু জ্বান্য্ঘাহঘিনধঘলি হাঁ হলিযহিষ্জ। 
বল জালন্াস্ান্-্ররব-শীন-জলি-ঘুর 

জঅনলাঘী লাঘী অন্তু লত-ঘাঘীলিগ্রিজকী ॥ ৪০ ই 

হী:ঘাবিনা নযত্রনা ভুষঘীগ্বলানাঁ 

হাত্সা ল ন্ জনিনব্যা: স্্ঘবী অন্ত: । 
ঈবা হী বিনানি ম্থাতৃযবনানি 

সীকীষ্মযাত্মছি জনয স্ষি বস্তি ॥ ৪? ॥ 
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 শধ্জান্ ্রীধী নিজলা স্তুতি জনীলা 

অনা অন্বাধি বনন স্বুত্বঘন্নি জীল্গান্। 
ঘৃদানবী  নিস্বনান্তিঘমালমাকী 

মৃলত্ততীমবন্ত্ লিল্যন্বদকুবব্য: ॥ ৪২ | 
হীহক্কাতৃধ্নমীলবিল্গলত্নগন্যপ্রিলানবনূ- 
বন্জন্মাত্বিনজ্মীন্িহীসিনহিতা বাক্স তিন বনি । 

জষ্ড যানি লিহপরজাখা্নবীন্ানালিজ্আজানহত্ 
অন্মানানহ্ঘ্বহাহিবহালবঘান্ জান: জনীলা ঘা ॥8ই| 

ইমান্ন্ব্ততমজিনাবিনমবক্যানীস্ছমন্থীম- 
আলাঘাস্িববীহস্বানবৰ্নছলন মার্ন অঅ; | 

না ঘন্শ্বহান্ুলা ন্ব্ববিনত্যাব্আান্ব্ভামন্বী 
বক্ান্লা নত জানমিমন্ন: নক্মন্থঘাব্তাত্বম ॥8৪। 

তে ঠা 
টিবি বাজ হাজা যুঘিভিহ: 1. 

মাঘিলন বঘীহত: বন্থলাহ্যাঁ ত্্ি অনী” ॥ 8%। 

এই শ্লোকে কাব্য আরস্ত করিয়া কবি, পরীক্ষিত, জনমেজয় প্রভৃতি রাজ- 
গণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণনা করিয়াছেন। অনস্তর পাও্বংশীয় রাজ ইঠ্ট- 

দেবের4ুত্র সেবক দেবের উড়িষা1 যাত্রার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । ইনিই 

মর্দপ্রথমে জগন্নাথ দেবের মন্দিরের সংস্কারকার্ধ্য সম্পাদন করিয়াছিলেন 

জান] যায়। এই সম্বন্ধে কবির বর্ণনা এইরূপ আছে-_ 

হো ভ্ববী-হিননা ঘহলাজলব্াঁ 

নু্টি নিস্তবিলনিজ্া মতরলীমবাব্স; | 

ঈন ঘবাদবিত্ততী ললবা বব্দীঘাঁ | 

ত্মাননী বনব্নী দ্র স্ব 1:88॥ 

ডি 



১০৮ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত। 

নীক্'ন বাতা পঅবী জাহ। 
ঘন হঅলয-মলু্ধ্-শীঘিজালি: 

স্বীলুন্মিনঘবলবন্ূনবান্ জনান্: ॥ ৩1 

অনস্তর কবি উজ্জয়িনী রাজ বিক্রমাদরিত্যের উৎকলরাজ্য বিজযের বর্ণন] 
উপলক্ষে যাহা ঝিছু লিখিয়াছেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটা শ্লোক 

অতি সুন্দর বোধ করিলাম । 

সীন্জব্ভাত্হিবাক্যাভঘন্হুমী ভ্যা্লান্মন্ুনীন্। 
অস্্ারৃহামা হ্মক্িন ঈছ যস্বকীন্মল ॥ ৪ল ॥ 

অননান্ স্জবপ্লানান্ নিশাজ্য সুমি যী বনী । 
বাস্থাতনন্ধবীন্ দ্ুল্ম বক্জিনওননহিত্বিন: ॥ ৪৫ ॥ 

বন্তীহ্থানযব্বমামী বীন্জানীনা 'ন্ধান্থাঘা | 
্ত্যাঘি ত্রন্ববকাধ আান্লি তছান্ননূলন্থাম্ ॥ &০ 1 
অহ্যামজনিজন্ালাহ্জান্নম্ঘাললনৃযহঃ | 

জন্ম ন্ববিন ক্যাঘী লনিস্াৰঘন্রতবজন্ ॥ *ঃ ॥ 
অন্মিন্ ঘাঝনি লিশ্ববা নিয়া লিক্ঘতুন্বা; 
ন্যলূতন্ দজা: ঘা হানহাজ্ঘীতিন ন্ৃত্বন্ & ২২ ॥ 

: অন্যপ্রনঘান্ হহনী ঘথী ঘহ্যাতিনা বান্থান্। 
াক্সান্ত লিন লৃন্বন্ রললিআ লিহন্মহন্ ॥ &ই ॥ 

জাহ্যাবছিন্ব-হ্বিশ্মহ্য অহ্য জাম্যাব্মীবল: | 

জারী ঘানী লক্তাজানবতঘা ছু ঘজ্ম্থরা ॥ 8৪ ॥ 

বিহ্বব-অন-মব্তত্বা-মব্তিন দহ্তিনন্রন। 

মাছি যন ্া্নাব ॥ ই ৪: 
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হজ্জানঘন শ্রধুজ হাজ্যলাহমনন্থাক্ন্থী: ॥ ৪২ | 

দিনৰ পাহাযালার হ্গজা ছুত্র মজা; ॥ 4৩ | 

ভউন্বন্যুক্স বষ্ততত্রান্ লানহালাহ্য্যঘ্ষিত্ঘি । 

আীত নুহব্জলদি ন ঈলিং ঘিঘ-ব্সিনন্ ॥ এছ ॥ 

লাস্বাজ্সন লামজননী জননাছিনাঘ: 

স্বলীম্বজী লমনন: প্তহ্দীন্লমন্য । 
্মত্ন্ছভকজনধ্বাকিনিবাৰ্ঘীল- 

দান্নাঁ ঘুহান্নজ-ঘ্ববী ভ্ববিনী নাল | ৫. ॥ 

নহ্যাঁ নিন্বীন্য লবলিনস্বত্বালিতীন্তন্ 

. আীবিত্মন্ভান্ নিশিঅমূসধ্যমূমব্থীঘান্। 
ভহ্যনজ্ছহুজ্জলঘনাব্থুবলন্লক্ষসা 

হালাম্ববস্বিলনন্ত লুদলিনমূন্ ॥ ৫০ | 

হনহ্য দ্বন্ুমিহ্; রনলাপ্িতাঘান 

ববমাসলচ্মনিনবা ক্র মজাই: । 

ভ্বত্া:মজিক্ লন্বলীহবে-নীববষ 

জ্ধাযাবলূন ভতলানত্র্ী হিম: ॥ ই ॥  , 

আগ ভৃতিলঘহবীধজলী লি:ঘতলী 

মনবহত্িবনূন্ী দুবার মুখ: । 

আমিন খ নিশ্িদুত্ সিল বিছিদ্ং & ২ &. 



১১৫ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত 

দুঝ' ভীঃন্প্ীনর্ঘ-গক্জহৃবিনহত্যান্ নীহযল ঘি-বাঘাঁন্ 
ব্বাধীন্তু্বন্ নামান্বহমবিনিনিবীন্বাবিঘাহসক্জাস: | 
নান্যান্ লালন যুজ্রন জনি লব্বিধ বজ্র ৃহাতী 

| নৃক্ধালী বাক্যে লনিঘহিমিনান্ আামযালাঘ অলান্ ॥হ২। 

জা দার্থ দঘল লব্বিত-হমান্না শুইভুত্যানা 
মন্াজ্সীযাললব লন্তঘা শীব্লানান্ নিমীষ্ম। 

তস্থাহ্ঙ দজনিন্বত্ঘহ লব্তর্থ বন্হম্রান: 
. ঘস্থাহব্বী ঝ ব্ন্ত মলমান্ বিঙ্গলাতিন্ইশ্; ॥ ৫8 

ইতঃপর তর্কবাগীশ শকরাজ্ শালিবাহন ও তৎপুত্র দেবরাজ প্রভৃতির 
চরিত প্র্ণনোপলক্ষে যে কতকগুগ্ি শ্লোক রচনা করিয়াছেন, তম্মধ্যে 

শালিবাহন নত্বন্ধে কয়েকটা রসাল গ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই খণ্ডিত কাব্যের 
সমালোচনা শেষ করিব। 

সাল জন লিহাহ্ান লঘমাী জি আাল্রিনাত্ন: | 

অমনন্নব বত্দিঘা ভঘবন্্মী: যব বত্তুনা ॥ €% ॥ 

জললানছি ্বাম্ুজন্মলত্ববিন ত্য যয়ব্িন: স্বুন। 

বিহছানি ল জবস লাল জ্জনজ্ান্ীনহ্ধ অহালবী ॥হহ॥ 

বিহিলা মৃত লঙ্ঈ্মহানঠ ত্বদলিষ্ভাল-ুতী সলিষ্ঠিনা । 
জি নন দঘিক্বজীন্সিলালতঘল্লাবেমাধ্মমূদলি: ॥£৩| 
নিহসেন্সনঘা স্ৃতৃ:ব্তিলী ত্বহলাবাদ্বযনী লিহন্লৰ্। 

নলহনাহ্য নন্তীষ্নী$মততৃম্বলালন্যনভব্হ্যথীক্যা ॥। 
মলযাঘ জরক্ববান্বন মলযা-জব্ম-জিযন্থা্থিনভ। 

ন্ অন্থঘা আযহা কৃদমাজামমবা বহবনী ॥ ৫ | 
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জঘরিলি ইতজীঁ নিব ভ্বহিনী$মৃহতন্থঘাঘিতন্বহা । 

ননযাত্্ব মলীহে; মন: হনৃত্ববা জিব মা লমান্ঘল্ ॥ ৩£ ॥ 

ক্সঘ অন্দজবীন ঘা হ্যলা 

ঘহিত্প্ধা যহ্মূহ্থিল হিন। 
স্ববি লুব্দবীনি অক্সযা 

বলিনা ব্যান মন: সৃজন: ॥ ৩২ ॥ 

ল্মঘ: জিহ্নো লনীন্স ঘা 

জাহহাজ্গী অযবি সলক্লী | 

হলকীনবা-নন্ব-ত্বন্ম-জন্ 

সনিনই$তৃত্বনহামলীয়ন্ধম্ | ৩২ ॥ 

ভহ লক্ব লিল্বিন্মলী বনী 

কনিংলা ধুতি হি বলামলা। 

নি ঘগ-জাধিনাঘর্থ 

নিহৃঘ ঘা লত্বি জ ন্িভীক্ষিনল্ ॥ ৩৪ ॥ 

'সঘ না মমি্বীক্ছা মৃ্নি: ঘনিঘাহি্লিঘাক্নীঘ্িনা। 
বৃক্ৃঘনব মুইমযন্মলিঘিন্লান্নহিনাকাবীচমন্ ॥ ৩ ॥ 

ছুযলালন্ত্ান্তজ্জাহিা অহলামু ললমা ললাত্লি। 
নৃঘক্ধবযেদীৰ মীন মহ্িযন্তিস্বলান্মবীরহা ॥ ৩২ ॥ 

স্িবঘমলন্যবন্মন মনজীষাদিজনানৃঘবলা । 

নহিমা লযলগ্রমীবিলীলমিছুই লত্কি স্বানুম্ুন্যতী ॥ ৩৩ ॥ 

অঘলী$সি বৰ বৃয্যান্নিনী লন লুষ্বী ঘলবান্ হবী লন: । 

সছিন দ্থিবনপিনা স্নান হবান্িনজহলা কমন ॥৩ত] 



$১ই প্রেমচন্ত্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত। 

দেখা যাইতেছে জ্মচত্্র আঁপন জীবন সময়ের মধাভাগে এই নূতন 
কাঁব্োর প্রণয়ন কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন। তখন তাহার বয়ঃ পরি- 

ণামের পরিপক্কতা1 লাভ হয় নাই। তথাপি উপরি সমুদ্ধৃত প্রসাদগুণ যুক্ত 

কবিতাগুলি পাঠ করিলে স্থরুচিসম্পন্ন সহদয়দিগের অন্তরে যে আনন্দ 

জন্মিবে তদ্বিষয়ে দন্েহ হয় না। 

সময়ে সময়ে ইচ্ছান্থদারে তর্কবাগীশ নিয়লিখিত কবিতাগুলি রচন! 

করিয়াছিলেন 

রর রহ বি5ীতে। 
ন জান জানল্সীজাল সহ ন জি মহ্দহৃম্ ॥ ৩৫. ॥ 

কলুটোলা নিবাসী প্রসিদ্ধ সেনবংশজ রামকমল সেন মহোদয় কিছুকাল 

সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি জরাগ্রন্ত হইলে মেজর মার্সেল 

সাহেব মহোদয় অধ্যক্ষতার পদে প্রতিষ্টিত হয়েন। তৎপরে কলিকাঁতার 

ছোট আদালতের ভূতপূর্ব জজ রসময় দত্ত মহোদয় অধ্যক্ষ হয়েন। এই 
অময়ে প্রেমচন্ত্র এই কবিত্বাটা রচনা করেন। 

ত্যুনহবী জলবী জভুনান্ত্রব লজনি মাহমবী ঘ মধুঙ্গন। 
নিঘিত্বমাবৃস্তলা মুনা: হম্বলন্: বলত: লত্তঘাযী ॥ হণ ॥ 

কবিতাটা স্লিষ্ট। মধুহদন ভর্কালঙ্কার মারশল সাহেবের প্রিয় পণ্ডিত 
 ছিলেন। তিনিই আবার দত্ত মহোদয়কে অধ্যক্ষতার পদ গ্রহণ করিতে 

অন্থরোধ করেন। 

(মাহসবী__ ব্ঘাযারাঘা মনা হবহীইফসসিলি ব্যান 

মাহ-ই-_মধুল্লন। অনু: .লঘুতৃহদরনস্ )। 

কলিকাতার এক ধনীর বাটাতে গ্রেমচন্ত্র নিমজ্্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। 

. উচ্থীর উপস্থিতির পূর্বে রহতর পর্ডিত আধিয়! রৈঠকখানায় মিলিত হইয়া- 
ছিলেন। : ধনীমহোদয় কয়েক জন পণ্ডিত বেষ্টিত হইয়া বিদায়ের ফর্দ 
প্রস্তুত বিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। বসিবার স্থীনও ছিল না।. তখন প্রেমচন্ত্র 

হা এই কবিতাটী রচনা করিয়া উেঃদ্বরে পাঠ করেন। 
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বহষি অবীব্ত্বনিজ লিনা যস্বব্ঙ্ী অন্য: । 
আব্নাজিস্ব মপ্ত্ান ব্রিনিব স্তৃবলা জালা |. ০৫ ॥ 
আর এক সময়ে বিদেশবাসী কোনও বন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া! তর্কবাগীশ 

এই কবিতাটা রচনা করেন। 

জিলিনি বব ! অহ্ইতী বালঘঘি িবান্ ঘনাঘা ভব: | 
নিক্িবনি লীল্িলনির্য নব লবন জাত্বনী কলিল্যা ॥হ২॥ 

নিক্নলিখিত শ্লোকগুলি সময়ে সময়ে যৃচ্ছাক্রমে রচিত হইয়াছিল। 

নন্দন দিদ্বিনা্সি দিত ! ম্ঘজিনন নব বাজ্জছন; হ্মলী। 
তননহ্ম মন্নহ্বিহক্জিতা নূললব্ম হ্ন্ভঘ লবন ॥ হও ॥ 
ভ্বাহ হম স্বহিত্ীন্্: ভবন স্বাব্ব্বী হিযনি জালসি স্তির্থ। 
ভলনী বব স্ুন্ন্নম্যাবিনী যুজ্মন বত্যিনিংন অন্রুলি: ॥ 2৪ | 

তৃবিনমনি জান ঘাত্বকবীত্বমলান 

অননিনহব্যলীন্সা লাকিষিলী শলাজ্যা: | 

জলপি লঙমন্জালা লঙ্ভৃযজ্ন্যুত্বালা 

কনমিস্ বন্থন জী ভৃমলামমক্িন্বলা; 8 হন « . 

অনুবাদ । | 
"ধনীর নিকটে গিয়া যাঁচক-ত্রাঙ্গণ ) 

সুমিষ্ট কাব্যও যদ্দি করায় শ্রবণ ) 

পাছে কিছু দিতে হয় এ ভয় করিয়! 

ধনী তারে অনাদরে দেয় তাড়াইয়া 

মশ! যে মধুরম্বরে গুন্ গুন্ গায় 

রুধির দিবাঁর ভয়ে কেবা সৃহে তায় ?” ৃ 

 নিউনিসন্তী শ্রনান্মহমনি লীনাব্বগা জতজ্া: 

হ্ধ্ক জাজ চন্ল অন্তবনান্ধী ননৃষ্বআাজ্মলা 
১৫ 



১১৪ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত। 

কীমাবন্কঅিহাহিনাওন্তি ভ্ব নঘাম্ুতাঁঘনীলা স্মিষ: 
ঘক্মানালিহ নী নিলান্লি অ্বন্বিহ তৃভাব্লনা জা জা |ভহ| 

(লিন--লিঈ হাজলি নূহাঁ তব) অললহ্হ্হা জন্তত্ব; জধ্জা:্ভরুলজ: লাভ জব্হ- 

জানব; ভৃত্ত-হৃতহলল ভৃব্যাত্বজাহ্ত তব; জন্দয্না-জান্িন্ন ব্তহ্ব্বঙ্থলা তল; আন্তবব্না 

অন্ভুলান: লঘুলক্লা নত; জীমী-ঘলরন্কলি: হবয়তস্ব ; যুখা:-ন্বিনিযন্কাতিতাজলীনি- 

নিলা: ন্বষ্থাপনূল্রাথি দম; তীমলা-বালি: ) ভীলা: ন্যম্লালি ম্ব।) 

হীমাবন্কত্িহাবিলালঘৃহনাস্্ীালনাহীহ হী: 
ব্য ক্স! ভ্তবানীন্থ জমনালাঘী: ভর্ধ বিস্বানন্। 

দন্মহ্য লমলীহ্দীক্দি লঙ্ভানাঘত্য মহীহ্ঘাল্ 

রহমত নিন্ধাঘজন বিতৃঘাঁ জান্দীঘু কহব্ম্ী ॥ হও | 

ধনীর দ্বারে দীন দরিদ্রের গ্রতি যেরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে সেই 
সম্পর্কে তর্কবাগীশ নিম্নলিখিত কবিতাটা রচন। করিয়াছিলেন । 

লিকানি, জানি, বৃভ্জী, বনি, জন্বলব ঘীশযন্মন্লহাক্ী 
কিম্বন্বক্বনত্বাধ বকিনুলধহ:) বাযলামান্ি, বানি । 

দুন্থহব্ডী; সব্নুষ্যালঘজব্ঘিজননাহিনান্ ভ্বাহি হীলান্ 
অক্মান্ ক্যান্তিজ্ধন্্ | বহবিক্ত্বন্বালন্নহকীহঘানী: |ভত॥ 

 অহ্বদয়শিরোমণি সাহিত্যশাস্ত্রের ভূৃতপূর্ব অধ্যাপক জয়গোপাঁল 
তর্কালষ্কার গল্পচ্ছলে যাহ কিছু বলিতেন তাহাতেও যেন কাব্যরস নিঃস্থত 
হইত। গন্পসময়ে প্রেমচন্ত্র উপস্থিত থাকিলে মণি-কাঞ্চন যোগ হইত । 

গল্প শুনিতে শুনিতে প্রেমচন্ত্র অমনি কবিতা রচন! করিয়া! তাহার অপার 

আননাবর্ধন করিতেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রদত্ত নিয়লিখিত সমস্যা- 
গুলি পড়িল্েই তাহাকে .কবিকুলাগ্রণী রমসিকচুড়ামণি বলিয়া! বোধ হয়। 
সমস্যাপূরণ সময়ে প্রেমচন্্র একজন রচয়িতা আছেন জানিতে পারিলে 

ক ননদ জন্মিত। অনেক সময়ে এনপ ঘটিয়াছে যে, 
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সমস্যাপুরণের গর সকলের কবিতা! দেখিতে দেখিতে প্রেমচন্ত্রের কবিতা 

পাঠ করিয়া তর্কীণস্কার মহোদয় বিশ্বযান্থিত, চিত্তে বলিয়া উঠিতেন,_. 
প্রেমচন্ত্র! তুমি কি আমার মনের প্রকৃত ভাব জানিয়াই এই কবিতাটা পৃরণ 

করিয়াছ? অথব1 ইহা! কবির স্বাভাবিকী শক্তি? হায়! সংস্কৃত বিদ্যালয়ের 
সেই সুখের সময় এবং বর্তমান পরিবর্তন ম্মপ্নণ করিলে প্রাণ কেমন করিয়! 

উঠে! কি শোচনীয় পরিণাম! সেই নহদয়দিগের সঙ্গে সঙ্গেই যেন সেই 
রসবস্তা বিলুপ্ত হুইয়! গিয়াছে । এইরূপ সমস্যা দিবার প্রথা প্রচলিত 
থাকিলে অনেক উপকার সাধন হইত সনেহ নাই । ূ 

১৭৬৭ শক (১৮৪৫ খুঃ অঃ হইতে সময়ে সময়ে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের 

প্রদত্ সমস্যার পূরণার্থে অনেক্ষে যে সকল কবিতা! রচনা করিতেন, তৎসমুদয় 

একটা পুস্তকে লিখিত হইত । এই নিমিত্ত "সম স্যাকল্পলত1” বলিয়া উহ্বার 

নাম দেওয়া হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রেমচন্ত্রের রচিত কবিতাখর্পি নিল্বে 

উদ্ধৃত করা হইল। প্রেমচন্ত্র এই সমস্যাকল্পলতায় প্রথমে মঞ্জলাচরণরূপে 
গুরু জয়গোঁপালের মহিমা বর্ণনাচ্ছলে যে কয়েকটা কবিতা রচনা করিয়া- 

ছিলেন তাহাঁও লিখিত হইল। 

নীনন্নীন্ব্বনিচ্ব লনীলবন্ধাবিজ্মাদিনীবিবুজন্হিমিব্বশীন | 

নাযান্ংললিমূনমলনাঘজ্ি নীদা্ল্ধলনঘ আহহ ্জাম:/5৫ 

( নীনস্তন ালানদঘ: জীজজন্যীত্ব্য। নীহঘহঘ্ধ্যাঘ সীল ঘাহ্য্ঁ; এন্ থাজা 

আঙ্গানা অতরৰ্ন দন্মঘীঘবণাভিঘবধীমন্সি-ঘল্পনিণক্বিদাতবিল অস্তলিঅন্থাজধ্যমন) 

নাস্ীত্ব্থ ঘঘাণত্ধগাজজান্যনকীত্বঘা ভৃতিধান্ম্ব্হম্লিংস্কজ্ঘলিন্ধামঘা হলতদাত্তি 

জনল্লত্বত্বলিহালমূনালি অদ্বাঘি নী: | নিতরথা না: দস্ব নিদস্িনস্ব। লাঘাঘৃত্ব- 

ক্লমিঘূর্ন-নিক্ষানঘল লিন, দন্থী অনিঘারিজাহনালিনীস্কবিস্বীল । 

'লকামজি_প্ঘণব্ক্ডিলগলিতল্মল' । ম্বালঅন্মল্িনান্ত হাক হঙ্গি: সুন । গমন -- 

্মনাদবিত্বলন্য্বলিলন্ত বীঘান্ত স্বীলতা, স্ব স্বীলপনীদাধালিঘর্ঘ গুহল্। ) 

জনিনা মনিলা বজ্মাহম্মান্ধলিনি লানিন: |. 

বধ: বলাীজীজানাইস বান্তননস্তজ:॥ ৮৮ ॥ . 
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বিন্ম নন্যুহত্যাইজর জাবন স্বীজবিত্তুলি: | 

বা বলব্যানক্ৰকনা লাব্না ব্আালাধ লুল ॥ ৫২ ॥ 

বমব্সা--“ছব্নি নিতীনবিলহ্ীল: বলন্লানূ।” 

 জ্অহনপিক্ককন হন ঘিজ্ানাঁ 

ভিলজিহ্ৰা লহখীতপি জানলানা। 

কছুনি নিললদ্ব্বান্মত্বীননাহ্আা: 

ছবনি নিতীবনিম্ল: ঝমন্লান্ ॥ ২ ॥ 

বলহ্মা__“ঘবন্ত্রি ন্থর ভ্ধা লন” 

অিস্থিনা ঘলিনী ঘ্ঘালজহজিলব্আাঘন্থিনি বিলীন্ধযন্ | 

মহ্িনাঘলন্বান হিহাহ্ সহপ্তত্থি ঘদ্বন জজ মন্বনী | ৫২ ॥ 

অপিচ,-_ 

তহ্বীন্থৃত্বনান্বানন ব্বদঘালালমনহ্য লহ: 

'্বানতৃবিসুবহ্বনুমবৰ সবতত্থি অন্ন জ্ধ লন্বহী | ৪ | 

বলত্সা_“ঘছ্ৰি জি নাংজব্মাক্ি ঘাল্সন” 

অহি লালবনী অনাব্যস্থ নিন্বপক্যা লঘি নব্য স্তজ্যনী। 

অন্ধ অমহম লি: ভত্তি ! জি জা জব্মাত্থি ঘাঁন্সর্ন ॥৫$॥ 

বলব্ঞা_-ন্্ি ত্হি ত্ববিত্বাছি ভৃমক্ানি” ্ 

ঘঘমঘন্বৃহিন জনাব্ন্রনি- 
স্বজন নিল ন ছিহা। 

ন্বত্রয্তি তিল! নযাদ্বলীত্ 

সহি ববি লী স্বহিত্থাঘি ! নুজত্যালি ॥ ৫ই &. 
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বনহ্যা_-“ঘব্ক্যম দহসব্াক্উহন লাবি ভ্রম: .৮ 

হন ! লংলহান ঘুজ্ঘন নংববাযাঁ 

ক্বিলন্ধহ ! জব্ক্বীয লতৃত্রী জী নিজ: | 

মনত ! লঘু হতবাত্যতা দ্িন্টীঠক্তি বাত" 
_. অবন্থন ! দহ্মন্ন্হন লাঘি ভ্রম: ॥ ৫৩ ॥ 

ঘমত্আা-_“লঙ্ি বিদ্ব: অহিমূযুন ভ্বদী: 1” 

সমিন: ছ্ুলিলান্ ম্হাদলীন স্ববিবজ: সঘল মঘাহল: | 
্র্ঘূয জন্তাহ হুল্িত্বী নস্কি বিশ্ব: অহিমূঘন ভন: ॥ ৫ ॥ 

বলব্যা_“বীল দ্বঘী ল দহিশ্বালশিম্ী বলার্মি।৮ 

নীনহলল্বিনঘহামিগ্ইনন্বীনি- 

বন্রাব্যন্ নিঘননীন্ঘললম্ব বীঘান্। 
জান্ব্বহীলহলিঘুবিলমালযন্তি- 

বন ত্বতী ন হ্ধাননিঘী ভলামি ॥ ৫. ॥ 

খি 

বলক্মা_ন্ধঘন্তনভ্ৰ” . 

বিন্নী অব জ্ৰ ভ্তববিন্স্বনজ্ছা 
ঘাৰ সযান্তমঘি আাহিলিদ্ব্নক্ | 

ব্লানবহাময [ ন্িযন্বনতৃদ্ম হান
্ব- 

ত্রীজাবুবজ্বননিশবী জঘন্ৃত
্যনী ॥£ ৩৩ | 

ভবমহ্জা--“জিন জন্যাক্মলবী$ঘি ভন ।” 

নঘন হব্তীথবি্্ লঘ জধ্যাভু
লবক্ছতি সিত্ী। 

জনঘান্ননম্বাব্লান জিত জতালনখখ$দি বিভব ॥8০৫ 

নন ই বর বিষ: যা্ানী রখাল্, অব বৃবী্ানাতজ ইবন । 
জা কমন নবি তখন খন, আয বলা, রহির 



১১৮ প্রেমচন্্র তর্কবার্গীশের জীধনচরিত। 

হাম মুলতাহিনি মান: | সী জত্য: স্ীস্থতিং) খভঃল: বু্পীতুন: | আান্ললনী: লীত্কা:ঃ 

দস্থা জন খান্লালানঘি লবন্ নন্তমাঘর ঘিল। ) 

ঘলহ্যা_“জতিলজলব্ঞুজাছ্সা: 1% 

অন্তব্লিভ্তৃব মলিম্ব কী | 

স্যতু নন্বর্ন লিনা বিন ননী$পি। 
দুনি মুত্লিবন্বদঘাণিনাঘাঃ 

মনঘি দহ জতিলললব্কুজাছ্ঘা; ॥ ০২ ॥ 

বলহ্যা--“তহ্যনি লিপ ভুন্তুংম মৃত: 1” 

সনি ঘ্বননলঘা জন্বদ্বিলা জ: 

ব্হনি ব্ত্থাত্বতজন্মঘীনিবন্ধ: | 

মৃব্ঘননি ! লন্ন অন্ দ্তহী শ্বব্বন্হী- 

বনি লিব্জন বুন্তুইম লয়: ॥ £০ই ॥ 

ঝনহ্যা-্“যান নিন ।% 

হব্ন্য প্তজ্মঅব্মী অবুহত্য লুল 
অভৃষ্নূনঘা অহিষ্র্ন নিহিত্বা ঘৌ ন। 

নাম্বীলস্ঘিনন্তৃত্বি ! সনিঘত্য নিত 
নন্যামন্ুরলি ন$দ্িযর্ন লিন ॥ €০& ॥ 

বনবা__ অন্ত ধর স্বসনতজলযীন্রইন 1” 

_ ন্ধ প্র বদ্রনলিঘ্বলবীঘ্রতন 
(ক্র অধ অযু লিহ্ব্বঘীঘইন | 

ব। জন স্বত্বিনন্ত্বিনবীঘ্বতিল 
ক্র জঙ্ স্বললননযীপ্বইন ॥ ₹০& | 
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অপিচ,- 

কীসানৰ | হ্ভুজেলন্ ! স্বত্ঘনীঘ ! 
নি লঁন্দইন্ব লীনা লব্বিলীন্ববীনি । 

ব্লক্দছাজমঘব্সিনিৰ্দী লঙ্বি নংক্বজা 

অন্য জঘ ভ্তসলকৃজলযীঘতন | £০ই ॥ 

যলব্ধনা--“নঘম জি অমানীল্সিন: ।% 

দিশন্বলীজন্ব: বজলননীহহত্ঘাম: 

হ্ুহন্ন্্রতিবেজ্জন্নান্িনঘন্বমাব্যন: | 

জন্িন্থলমঘন্মন ! সহ্িবিইব্ঘ ল লাহঘা 

মনী স্ুবযনব্জহ: জঘয কি জমাভীজিন: ॥ ০৪ 

বলহ্সা-ন্বহল দু দহ ॥৮ 

নী! ব্রানবাত্যানঘি জি মঘা তৃমনহলসি 
ললইজ নব্মতৃনিমযবজহ্বী: বধ্ছনেলনূঃ । 

হুহানাঁ ভীবল' আজ, লব জনত্, আহ নব, 

বীজ আবাল দিক হলি ঘৃঘি ঘহলী ॥ £০ত॥ 
ঘলঘনা--“জঘন ল হলি; |” 

সমিলপব্ঞালা লিজলিজলনভ্ লিনা 

স্বিন্লস্বান্যী$ক্যা নিহঘলি বিলব্কা অস্থাতিমাঁ। 

ভুনা আক্মীনা মনন ্ লম্ান্যা: অব্ত্বিতী' 

অিদদী লি আ্রীহাল বিব্বঘনিনবাঁ জন ল হলি: ॥ 1০৬. & 

. অমধত্রা_যকি স্বীলিনাঘ: 1৮ 

নতীহানযক্হভ জজ্ভষা্ই: জনষব্লুষ্ন নী হয্তঘাঘ:। 

নবীনান্বুবা দ্বন্ছবিনীঘবঘ: ব্হহিস্মদন্ঘ যি সবীলিবান৫০ | 



১২ প্রেমচল্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত। 

বমঘা__“ঘ্বাঘনী লিষ্মাহন্লি।” 

ক্িনজ্ব্ঘ্ঘজ্জাৰ অভসনাভলাবলাল 

জন্বযনি ভব; সানিজুত্তীন নৃব্খ | 
ত্ব্বক্বতঘলঘি জত্খা মীহলালান্লহব্া- 

হুছজনিলনি হীঘা ভাবী নিভহন্মি | €£₹ | 

যালবনা--“নদ্ধি ঘন্যাত্ লিন্বব্বন্নি বাসন: 1৮ 

নস্বব্ঘনস্থা অভিষ্ব জুলিকজীজনলহ্ি হক্মন্রান্। 

মলহম্ব$চ্মনিয্কিলান্নহা লঙ্ঘি ঘন্সাত্ লিন্বন্তি বামন: ॥$₹২| 

( ভ্বৃনিহঘীন্দি: নব দ্ান্তত্রপার বজলিক্াহ্যাত্র ভান্য- 

হীন হুন্াম হহানিিন লাহলীযা জঘা | ) 

বলঘনা_ল্ন্্ীহ্ নিবীত্থিলী হল ভুলীন্ব।” 

নালিক্িন ত্বহভ়লাঘঘিন ল স্বাস্থ: 

মিক্বন্মন্তুবমললিগ্রিলন্ব আন্যন্দ্ম: | 

সাম ছ্িবাহুদি জনন্থব্ঘজানমত্া 

স্বন্ীহৃহ অিহত্িষ্থী কলব্ব অলী ॥ ₹৫ই॥ 

.. অপিচ,_- 

লব ম্ঘঘা বিনব্ন ক্রি ক্ধীঘহ্ষ্ী । 
হব অন ন্িযাহৃষি বমামলমামজন্য ্  

ছি নে ম্বিবদ্ধিনী অন /॥ ক : 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ। ১২ 

বলহ্যা _লালিন্সী লযলঘলন্তয:গম্ান্া।” 

হাহুঁত মতনি জলন্ত লালিলীনা। 

জীল্গনী হ্বনি ললব্মস্বী ! নিল্ুষ্ধা: 

জালিন্মী লতলদনন্ঘঘ: পনবাস্বা: ॥ ২. ॥ 

বলবা. না হুজ্াহা লনিনা অন ত্রানজহ্য ।৮ 

| লিদ্বিন্ থা অল! লন্হনহ দযান্তি 
জিনা ন নক্অঘি দ্িহাতৃকিম অত্ীহী। 

রর? হিনন্নহলক্ব আাল 

পজা না হাত লবিনা অল! ন্বাননহ্য ॥ 8 ই ॥ 

অপিচ,-- 

নাজান্রনি সনিকিল লন্ব বিঘা 
সাহার | সন্বহমান্বহাহিনীদি । 

নিল্ত্যবগি ধৰি ক্লানহনা সবাঘি 
জানা হুম্যাহয লিলা | বানন্ব্ ॥ $৫৩ ॥ 

বলহ্যা _“জন্তৃহই স্তহবজদান: 1৮ 
ীব্বী নিদিত্ববি িস্তত্ববি বাহিত 

ঘাবাহ ! দমমঘহ্যঘি ভীক্ধলার্থ। 

হনান্ স্বব্যানদি নিহল্্ঘলীব্মহীদী 
.. অজ্জার টার ₹ঠল॥ 

ঘলত্আা_ “ঘবিষননালসল নার টি 

? মাধবী বিহত্তথিলা দল্যম্মনাঁ না ছিল. । রর 
৯৩৬ 



১২২ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত। 

নমসীন্ ঘহরুদব্বাবনলন ভ্ত্যাত্বন্ববীঘনা- 

লিন » ত্বনৃমনা দহিদ্পনানত্বল বনজ: | 8£৫॥ 

ভলহ্সা--্ঘমাঁ লনাঁঘীত্র আহছিনালি | 

সঘত্বলাবসবহাব্মনন্হমলীহঘানা নিমন্বনস্থাহি। 

সক্জামগান্রীন্সমিন: ঘলানি ঘনাঁ ললাঘীন ম্হিলানি ॥২০॥ 

বলহ্যা__“্মীজনানি পহিবক্ঘনীনি মন্থ 1৮. 

নিম্মন্কিবলমত্ল: দব্বহ: বনাম: | 

জজ অয: ঘক্ধললাসব লনন্নি মা: | 

গআত্যাপ্রিজন্স মহহাকঘহ জনষ্যা 

নমীজ্জনালি সহিতি্বীযলীনি লন্ম ॥ £২৫॥ 

অমহ্যা--ঘামীনূ ঘিঘনি লৃব্মিন্বিবৰ 1% 

ঝায়ন্মনীহ্যজঘাতন্বিনায্যআান- 

দিভানভৃভিলবজ্ন্ * জ্বন্ন্জান্ নিহন্নী। 
হন্ধানসবীজনহন্বীমদিন: গলী্বী 

স্ানবীন্রঘূ' ছিঘনি বুধ নিন্ুবিন্ ॥ ২২২ 

ননধা--“্হইলি কীনা: রঃ 

কষিদাব্িকরহারকী 

জ্ধ জঘলঘি ঘা জআকিনসা লা ছ্বগিনা। 

রনি জিত ও ৬ গা ধান নর ॥1২২॥ 

ক বিগ্ার:- _ তান (দ্বাবিং রি মাছ) 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ। ১২৩ 

অনহ্যা-__“ব্যলি লুমুং লীন্তং |» 
লনীললবনীনন্ধপস্যনিণ্যমাঘান্য 

যা বন্েনিঘালনী বিল লন্হঘীলন্নিলি ! 
বন ন্বললবুঙ্মলল্ব্বর্ না ন মিহ্য; 

অলীনি অহলিত্ছূ,ত হলি লৃত্ভব বীস্তং ॥ £২৪ 

বলবা _ প্রন্তী লাম মত ! নাঁ যতনাঁ  সৃষ: 14 ূ 

বানী হবীত্বলশনি: ভিনিত্যবিনক- 
বজ্দজনহ্লিঘঘলা জন্রদীললন্লী | 

নষান্ দযানন্থব্স্ব: দলিলাদনালাঁ 

অন্ধ নঘাদি রত! না সভনা ল নৃশ্ব: ॥ €২%॥ 
অপিচ,__ | 

বন্নলিনী$পি আদপ্ধন লিনাহিলী$ি 
ন্বত্বান্হ্বীল ভাল ভ্ব লাভিনী$দি । 

ঘুত' নিও ! অন্য: জন্রদীজনীওঘি 

অন্ধ লঘাদি আহ ! না মনা লঘ্বস্ব:ঃ ॥ ২৫ ॥ 

ঘলহ্আা__“দন্বহনি হলিবন্থীরন্বজ: বালী: 1৮ 

কৃৰনিকবিনমু্ধীনী ঘিঘত্াহলম্ম- 

হিহি হিমি মঘ্ুমন্টহন্মযন্ রতি | 

বসবলবহ্লুঘতান্সযাধীন হন; 

. আব্বহনি হনিষন্্ীবন্তুইজ্জ: বলীহ: ॥ €২৩। 
ঘমহ্জা--“লীনিলঃ জানব$ক্মিন্ 1৮. ্ 

. লদ্বনব্হিমন্ধার্মী জাহ্যলার্ঘ ! | আস্িল্-: টড 



১২৪ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত। 

বিনহ বিগ্রহৃততি ঘহ্ঞ ঘাহালর্ন না 

ঁ ব্বযূত্তি ! নিষুব্বলান্ী লীঘ্িন: জানই$ছিিন্ 111। 

বলহ্বা-“্যহ্যাষি নত্জী দল: 1% 
আঁ রি, 

লালিন্যাহ্া পাহ্মন্বসলিত, যনস্বজ্য জ্ঞান 

অক্জ্ট:ঘহ্ঘাঙ্ধলুক্মিনমিহ নবী নন্ত্। 
ভন্জ্জঘ্তাঁ জব্বজব্তি ! ঘহ্ত নিবস্থাত্বন্লী লহীত লল: 

ঘীল্জ্ম্দ' নহিহজ্য ঘন্মহক্ধহী ঘহ্যাধি লল্ী লল: ॥1২৫ 

বলব্আা_ন রক্ষি লহু্াদ্ববীক্বযো ভ্ধঘা জি জন ।” 

ঝহীয্ক্লান্বুলক্মিনন্তঘান্হব্লাঘুহী 
নিহীছ্ষ জুন্ুক্নর্জ জ্বনলীলিহলীজিনল্। 

নলন্য গ্ব্ত্িরনক্মিঘমর জহীন্মন্নঘা 

ন ব্রল্মি লম্ৃহাত্ববীন্তববতঘা জয়া জি জনন্ ॥ ₹ই০ ॥ 

. ম্বলবআ--“লক্জাহীএন্বস্কাতী অনি অুব্বত্বন্ী ভব: 1% 

ন বনী সম্ভুষি লিমনবিজি ল ্ন্থর 
খুনী ব্বত্বীন ব্দ্হবেন্বলযুন্যীন্মহ্যনি | | 

মতা ত্রস্থননন্থাব্মা: ও ২ 

ন্াবীন্কাতী নি পতল ভর: | ৫২1 ॥ 
ঘলহআা-“নদাহান্ন দহ্র বললি অহিন: কিন্ত ৮ 

. ক্মঘধ ঘালীয নত্থিনবহব: মীনকিব্ী 

 লব্দিন্যা নাবিন্য বঘৰি অষ্ধবতৃঘন নিস্বির্ন : 

: সাহাবী ঘম্ব অলনি-ঘহিল: জীন্িতন্তহা | ₹হ২॥ 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ? | ১২৫ 

ঘকহ্যা__প্যুক্ধী ন নিক! মলামদি লুনা: 1৮ 

গ্মাান্তি ান্সলিবক্কা সহিনা লিনান্ন 

ঘন্লানৃজ্তি লন্তী ম্িহজা: লী: |. 

সব'হ্গসি লমনাহিঘহাননিওজ্মিন্ 
ক্ধী ল বন টিজ! ললাবদি নুজ্লান: ॥ ২২ | 

ঘলব্বা_হ্ীললিক্ী মাহ: 1৮ 

লিন্ঘ: জীরঅহ্যন্থী অন্ত ঘন্তজঃ, ব্বনমালভ্ীব্লানিলা, 

ব্ন্ৃত্ লিনহা ন্রনাহদ্ন, ইচ্য' লিযামান্ত ত্ব। 

ছু তুলঘলাজন্বত্য সানা লন্বীঠলিীলান্তাহ: 
ন্ি জান্ঘপহাহাআান্নহলঘী ত্বলন্নিজী লাহ্জহ: | 88 | 

বলব্সা--“ীলক্ষ্বলা নিজ্জ্নি দযান্নি।” 

বজ্জীৰন নহুদি জীমমব্বববিন্ম- 
ঘৃব্যলঘৃয্যন্দিকব্যী$হ্ঘ লিজ জস্কানি। : 
তন্হঃ ভ্বলন্দুছুন লীতৃতর স্যাম 
জ না ল হীলক্ষন্বলা বিজর্নি দঘান্লি ॥ ২৭ । 

অপিচ)-- 

সাঘহীনর্জনহালিভাক্জক্দিলাকনী 
উদ্বান্ ুঈনমঘী$দি মহিত্বজন্দী। 

জি দ্বিললগ্গ ঘহনুতৃদৃবিত্দ্ষা: 
ক বা আব জি ঘানি ॥ ৫২৫ ॥ 

ঘলহ্যা__হাত্স: ঘথাঘ্বীলনা |” 



১২৬ প্রেমচন্জ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিতি। 

ভ্ঞন্হাহযা সিইবিস্বৃযা অঙ্গন কৃত বার্ন 
ঘন্ম জগ্চলিভ্ সক্জানলিত্ক অত্যাত্: অহাশ্রীলনা ॥ €ই৩ | 

বলব্যা__এন হবীনি ন খ্যাবলি 1? 

জীবীনাধ ! মঅতৃযুীন্জবন্ধানাহালিপহ্কধন্- 

ীন্মীন্রি্দলঘা নলদক্মলনাবিনীজবী হমানহী। 

গাম্বত্ জননা লিক ঘকি্িণ জহ্ীংসি অন্্ঘুলা 
খন ধান্টুজবক্ধান্ছিননব্' ল ক্বীনি ল ম্বাঘনি ॥৫২তা। 

অপিচ)- 

ঈম্যাঘঘহাভ্ঘুন্বী স্বলিঘ্বযা অজ অিশন্মতী। 
না গ্গত্য অঙ্গ দানি নিলবাঁ অহা নত্যা জনা: | 

ল সাম বন্কৃলন্ন দ্বলবদি দামী ন্ন্যৃব্মলা- 

নয জিষ্সনি লামিলন্নি লল ন হ্বীনি ল ্যালি ২২৫ 

ঘমহ্যা-“ইক্িলা হ্ন্ঘ্বুতি: 1৮ 

ধঘাংন্মিরন্বত্থ ! লল্বিলীঘন্দঘান্লাবনূন্নীব 
ব্য অন্লতৃবিমযনস্থনক্ধানন্্ী নিয্ন্তায । 
জি ব্যাহাহাবজঘহিজলিিপঘীশানঘাল: 

জ্যা ঘা নতবী্যনহন্লবদ্ধিলাহ্ব্তসি: | ২৪০ | 
ঘনজ্ঞা_প্নাননালদরীনি ৮. তি 

তত্মকুতৃত্ বহী ব্ত্বমিথ্ধ লিবিষ্তত্রান্নলান্গান্লমিম্ 

মা ন্ত্যঘ্বান্সা শিযললমজখীনন বজব্তিলাম্্ব। 

ছা বিন্র নুত্বভঘি ঘহছ্িষানা লাঘিলামঙ্বীন্ধ: 
 ম্বন্সন্যহানমামা বু নিরমানুলা লি ॥ ৬৫ 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ । . . ১২৭ 

অপিচ,_- 

অন্হ' লন্হ' অস্থলি অলী ত্বন্ন ! ভান্নলীগর 

জীজ্জা: যীন্ধান্ধতিলক্পরযা: বিত্ত নুক্সাব্মি জামা; | 
ঘৃহানিতাঁ জনি লব্বিনী ঘৃখ্বজানতর হালা 
অন্যান্রন্রনহিন মননন্বলাবূলানব্বলীলি ॥ ₹৪২॥ 

অপিচ,-_- | 

ক্সবনি মমি ঘলহ্ৰ নিচ্বলাঙ্গান্মননল্ 

জর বৃ দ্রলবিদ্ব বন্লাবনত্য প্বন্লাজি নদ । 

কুনিমনিহ্বঘাবন্ শীনিভিজ্দান্মঘান 
নিলিহনিঅ লিহ্বন্ লান্তলানব্বলীনি ॥ ৯২ 

বলব্যা-“দুজঅজননতীমান্গব্ৰ বিক্গব্নী 1 

ন্বীন্মন্িনব্্ূক্টঅদ্ধিনললব্সব্বান্বপান্লহা- | 

হ্য্যানী লিনিভাঁ সমাহিত হ্যাবিন্হী বমূজদ্রনি। 

ঝাতীর্ঘ স্বিত্যাণ অমুনিনবনা বানি: জন্হহান্ 
বল্দীলাহিন দুক্রক্রননঠীলাঙ্গ্য বিদ্গব্যন ॥ €8৪ || 

বমব্ৰা__“হিমি হিযি ব্বহন্দীৰ জব্হা: 1৮ 
সিঘান্তধীলীল্মা অন্ত্েলসি বন্নম্ঘলন্বিহা- 

: ম্বন্া যন্তা জাদাতৃববঘ ঘহিষ্কাত্যাছি মুহিনা: 
নি দাকৃধুন-আপিমিবলি্রায্স আহঘিন্ত...:. 

 ঈান্বব্যান্ মহ্বতৃহিঘি হিঘি ঘহন্নীন অন্বহা: 8৪২ 

1 হি: ভুত্য; ঘিদ্ৃত্ব। 



১২৮ প্রেম তর্কবাগীশের জীবনচরিত। 

বমহ্যাঁ_ জমাীব্মন্ীমমিনন্তী ন বস্থনি।” 

আযাব! বামত্ব নিজ ত্বহনি নঙ্ঈীল্ৃত্িজিন: 

ধহীজানা হাজী মজনি অভৃমীস্মঘমিযল্ । 

স্বনাহব্যব্যান্মবব্নি হনিলালীরলনযা 

জমাবীহ্রম্মক্লীললিলক্ধুক্রী ন ঘন্ন ॥ £৪£॥ 

ঘলব্সা-__-“ঝজ্যমাহাঘিনাঘি '” 

তু! ভৃধ্লক্ধব লাল ন লালছুহ 

জা অন্নুস্বজিনবন্ধিনান্ ত্রীজদান্বাল নিষবন্ী। 

নষ্: জিনা নিনহঘি অহ বিন্মযননজ লান 

ঘমাঁ লান: ! আ্নবাললন: ভকসবাহাঘিনাষি | ৪৩ ॥ 

বলমব্মা-_“লাবাঘি নাহানয্যঃ |৮ 

না বীন্তমন্তলিঘ নিমযজ তত্ব ন নরম নদী- 

ব্রান্ম লান্লিজনস্মন ঘলিলা দ্বাংস্ত লাঘন্ত্ নী। 

কানাহ: নিত জানংয নব লা মিন্বাঘঘা বমিনা- 

স্বাজন্ত! হযানাযমীছদ্নবহী না লাহাব: ॥ £৪দ ॥. 

ঘলতা--“যামী স্তনী যাননা 1৮ 

 হ্ক্ছন্হ' বি বীনা ইন বাবা 

সত ৰ নি নি থমনানি ম্যান নী যারনা 088৫1 

ঞ হানী মাঝবা। মনা চপ 



পঞ্চয.পরিচ্ছেদ। ১২৯ 

বমতআা__“নান্মঘ্তমাভীঙ্ন।» ্ 

নার বাযস্তনি স্বন্দ ! অবশ্বীন: অনুব্জহ্তরী 
বাষলামি জনম নন লি লানী নমঃ! 

ছন্যন্র নিবান্ত্য জান্িনতনী ছ্িগ হিলান্ন অৃ্ৃ- 
বাবা জানিভাববহ্বিলবৃত্বী লান্ম'হ্তমানীল্গণ ॥ €০ ॥ 

বলমমা-__ন্সালক্মসববববঘজ্মারিনবিলবঘমী্ন্থমন্হীজবন্ত: 1৮ 

নহ্বদন্মঘিস্বতীনহিন্ততনিবস্বাঙ্গান্নভীমন্নিলীলা- 

লমান্নব্লীব্ববাত্স্মব্যলিযলিলাধনহীলাস্াম! | 

নুতী$র লালি অম্বহুবিযাবিলহযাব্সীহযলঘিকাঘাঁ* * 

লালক্সফাজ্মবন্মাতিলনিলভঘীন্রন্হলন্হীজনন্ত; ॥ ৫4৫ | 

বঝলবনা_“লানহত্ুত্মবানদবিহৃজিননত্াহীনহাবিকুনইন্স: ।” 

করন্ক্বানীহানঘ্বামীজিনসযজমমস্বন্ুষাক্ছাবহান ! 

সহীনম্বীলমাল ! লিম্তবলললনীতুনীনবান্সীবতীগ্ঠ ! 

হাজন্ ! হাজব্ হাজানবিঅবিনঘিহ:ত্বহন্মহ্মাহী 

লানহ্যহৃব্রহানমনিবব্িনমন্তাবীনহাবিরুইন্য: ॥ ৫২ | 

ঘলঘন্া--“জলী$য লিতজ্ঞাহ্নহাঘি জিমবিব্য; বুদ্থঘনি।” 

হযী বানসাধ জজনমহ্হা লাহ্বি হলো | 
বন্তজী'বা বীর্থন্িযিনমলনততর্গর ল বি: | 

ত্যুনা লিহা, ্ সা ঘহিজলঅদুলানগ্রহ্রা | 

অলী লি বব রিট এ 

সুনান বন দযতখলহাল। ... 8 ন্ রঃ টা 
৯. 



১৩৪ প্রেমচন্ট্র তর্কধাগীশের জীবনচরিত। 

বলঘনা-_-পজনান্লী তৃহীন্ন: হালি অপ ন জুনী।” 
কব জীবাঞার্ দবিস্বহ স্বং! জ জলন্ত 

লহাম্বালামব্জ মক্ধতে লহন্ন।দকব্ছম্বিলাল্ |: 

ন জাহ্যা বকা অহক্ধব ! ল বব আুলিবিঘী 
জনান্নী তৃহান্দ: স্ববলপি নিব ল জ্তহন ॥ ৫48 & 

অমধনা-“শিকলিবলিনা ত্বন্ অন্থল্তী।” | 

নল জ্গীভাহালী বদনিত্বভুল লুহ্হুহী 
জিকা: সহসা অুব্বহতবলঘাল ঘুজবনা । 

মহীদ: ঘীনাম্ঘনিষি বিতঘিন্ী জনিনী 

হ্যলা অন্যা ভ্রন্মিবিহনিলিলা উন বন্থন্থতী ॥ £8 

ম্বলঘমা-জ্জনী বিমমনাবলানবিক্ানাজনীঘী জল: |৮ 

র্ননিদ্ধবিন$ঘ্যন্ৰ ন্বলি লিন্মলর্র লিঃ : 

্বহন্ল ভ্বৃহিকীতিম: ঘমতি আান্ললাম্যন্লহম্। 

নিলা বিজন জক্হাযা রন 
রনী বিজ্বব্জাঘলাং আবী জন: | £খুই ॥ 

অনধা_-“ল জান স্বীজান জিনিস নিলা পাহবিনী।” 
০0] লীলদ্লাজ বিঅযঘিমন্জ্ৰ ল্হিনযা ক 

অন্বী জাবল্যান: জবনত্রযিত্তনাযানি ্বনিখী। রে 
বিশ্ব ল্ জনম ক্ভূতনি নমল লাঘি সহি লু 

বান চার ৫ ॥ 
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লানহী'লহ্যাবিইঘস্্হর হ্রমীঘনবীদই ! 

হাতল বিনহীনতবী্মলনষ্র | জাহক্যমাবিচ্ছৃঙ্ | €% ॥ 

বলঘশা__দলানজক্ৃবত্ব! তরি লবি ছৃঘানাধিন্থি লাননতৃঘ্ত্যা।” 

শ্বীছিযাহি যানি ঘীদ্বলঘপ্ জি হাক্মহা ীঘিলী- | 

কননাল জাহ্নাঁ ভ্রহজ্থ দিনা আালী জ্নী হামলা । 

মন! নত মনবাহি ! জাহি ক্্নী দ্বীষ্ক্সর লা 

লানজন্ৃত্বন | স্তন নহি চত্থালাঘ নানা ॥ 8৫ ॥ 

বমব্া__পলিহানি লাহাযহ্য: |” 

নন্ম রীখিপ: পমাহ্যঘি ড্বলঘীবাজহীহান্া 

বীন্বন্বাহবত্াবঘুত্বনিমিদী জীব: আঅলাভবাহঘাল্। 

হু ক্রবলিরাষলযা আীবান্ুযামী বহ্ক: 

গ্রাস্্বমনা শরিশ্বা জমা লিতানি লাহায়ঙ্ম: ॥ ₹২০। 

ঘলধনা--৭ন্বিহ্হম্ক্ান্ন:জাললাত্ৃজিন্থীত 1” 

স্বহলনিহ্হিনা্ীল্ক্ঘঘাঘীব্বান টা 

সতিক্নি দ্যমননষী ল্সহয বনী ল ঘাবল্।' 

নিনিজবিন্ধালি কামমক্ধী নাত 

ূ সে এ 

নজ্ দাখী দক্তুন ভি জআবীমিদালতনিজ।” | 

 ইলানুক্ীর শ্বহাবজব্জন্তনিষ্্ী ন্দলবহ্বানা্ | 

স্ববভান্তঘ্চ বন্রাহিব বনি গহাজনলবমীমবীস্কয 

মং যান্থী দহ্যুর বিজন্বনহনির আলিম 1২৫২1. 
89858 ূ 

& স্ব: গলার, ঘাখাব৪ম. ব্যস্থ। মিন্ররারু 



১৩৬২ প্রেমচক্ত্র তর্কবাসীশের জীষনচরিত্ত। 

_ অপিচ)+- 

হঙ্গী$ন্াজ্লসলাসী ববি স্থি লক: টব 
বছ নষ্তাহুলাতগন্বত্ব ! জাতির স্বী বিলান্্ম লনীমি: | 
ছত' ব্বিনিব বদন্মঘঘমিয বৃষ বভুজালা. গলা 

সহ দান্বী দন্বুর বিলক্লহলিৰ গুথীনিঘালব্কনীজ ॥ংহহ 
বমহ্যা--সাম: ঘহ্যন সম্বিমত্য জবা! জর হযাহরান রি 

অ; আবাসৃব্রহলক্্রহান্নহনহ বহৃষ্ঘা নীল; জাই: 
বিচ্ক লি:লিত গক্ধামমজবীহমন্ন্তক্মাঘঘন্ । 

স্বীন: বল্মনি ধজঘা ঝন্তুিনীত্বীলমান্র নল: 

মাম'মহ্মন হস্বিলহ্য অব; জুবাঁ ঝ হবায্যলান্ ॥ 188 ॥ 

বমা--দ্যমহ্ৰ লহুজ্ঘঘর জনললবজুবীল নিলা ।” 
মব্িচ্ঘামি আীীদনিবস্তৃলঘী জ্যান্ত 
দিবা ঈ হ্নীত্র জনন্ধনলঘা বাক্সনি হ্যমা। 

অন্বী! জঙ যত্ন ঘব্মিক্িনলন ফ্িহনতা 

বন নতৃচ্যপ্থ জমমনব্বকুন নিছিলা ॥ €8% ॥ 
অপিচ)-_- | 

রে রড স্বষনঘি বুধ মত্িলি 

রা রা খালা ॥ ৫ ॥ 

8৮79৮ 
 অঙ্লালানমব স্যাবিবিজই অাযামািনী-. 

হীন ঘহিহম্মহদত্যবিলীলাভঘন্তৰ ₹ অন্ন; . 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ। ১৩৩ 

নসর ্ অহীঃনহীঃঘলিলি বল্ আমহ্কীনক্ছিঙ্ধা? 
মিক্স হৃরযন্লি নন্হলনহ: স্বীকব্তইন্তরঘঘী; ৪৫৩ ॥ 

ঘমহ্যা-_ “নিম্ন স্বীলাললূহন্য,ন: 1 

সানব্ৰ জবিলুঘন: জলা দানী$ক্য বই স্থিলা 
বক্কালাৰি স্বাস্ৃতাজহনূজীহালভী বনু: । 
লীনী বামনিঘি: খুনি: বমহজঘা জি হা হস্তসূনন্ী 

লিল্বীঘাত্মনঘা জলভিস্তবন স্বীনালমুবন্ুন: | ৫5 ॥ 
| অপিচ,-- | | 

আম্ম; বনবিম্রী মিছি: সনিহিল বিহাত্য স্মীতিলী « 

লিখাঘা কলহ লবহ্ঘ লিঘর্ন আহ জল লী; | 

বিন্নব্লিতেদ্ত বমিনলিলনীবীন্মহক্বামহী 
আান্হনীব্বনিনিহুনভিন্তবল স্বীলালমূহক্য,ল; ॥ 18৫. ॥ 

বলব্সা_-ল ঘিহাতুন্বনী সন হন্যা: ।” * 

লন্হ মন্হ' জ্হ্যমন ব্ঘর বিন্বঘূলা 

মালা: জান্বাত্মবঘন্বত্তিনী নন্তজানা লিলান্কা। 

: ন্বব্সামী$র দিম ছজ হৃত্যানাহ্রিলী লাঘহাজী 
রী আানী মহলি ন বিাুর্বী ইহারা: ॥. ₹৩+ ॥ 

অনহা--“ হত লা জাজঃ | 

বাতিল মা ভান নাতি হব ) রা ্  রি টা 



১৩৪ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত। 

ঘলহআ--্ামহ্ক্থমা:ঘ্িঘাঘ্ (৮. 

লঘি নি অলনপ্ধান্ যাজা ল মন্রান্যি| 

বনি বমি লীন রআনমানীবদুব 
জিম লতনি জলানা নানহাম্ম:মিসযনঘা ॥ 9৭ | 

বলহ্যা--“সজীয নামল: ৮ 

বন্াব জম বানী নলীলিহলিনী যহ্বী হিযা হ্রাছিলা 

ঘাহা ভীঘ্রনবা; নন্লি ভ্িত্বলীন্মিন্লি ছচ্জীলব্বান। 

* ক্স নিক্ষবন্ান্ জাতি বব লিম্থা কামীরবী বক্র 
লন্ম স্ুজরলক্স বলত ! তৃবাস্ব বন্সাযল: ॥ ৩২ ॥ 

প্চঙ্জ কুূর্য্য কোথা গেল! ঘোর অন্ধকার-_- 
এরা করিাছে ফিক দিগন্ত-লিহ্তার ? 

:.. ুষলের ধারে ধারা পড়িছে ধরায়, 
. পড়িছে কি উঠিতেছে বুঝা নাহি যায়) 

বরযাক্ম দিম রাবি কে চিনিতে পারে, 

দ্বিবাও বনী হয় মেঘের আধারে 

্রেমিকদম্পত্তী সবার! জড়ানধড়ি রয়, 

তাদেরি ধের তরে বরষা সুময 4” 

মনা থা জন্ ” 

হান বিমান নাজ নহে: জারি পি | 

চা লঙ্ নী ্ :জাকিারা হান: রে 

মীন ল্যান রতন রানি দ্যা জাম: ৩৪ ॥ 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ১৩৫ 

“বাগানের গাছগুলি বাড়াধার তরে, 

ভাল ভাল মালি সব কতযত্বকরে; 

বেড়। বাধে জল দেয় করে করষণ, 

প্রাণপণে করে তার বিক্ন নিবারণ) 
কিন্ত দেখ! বনমাঝে কেব! আছে মালি, 

কে করে কর্ষণ কেব! জল দেয় ঢালি 3 

_ তকুদেখ! বন্য তরু শোভে ফলভরে, 
বিধিই করেন রক্ষা মানুষে কি করে|» 

বলব্জা__“লিবন্ব লুজী লব ।৮ 
'ব্মিন্ ঘক্সঘহামদিত্বহঘয:ক্ছাময বাজ্সনল্, 

হজন্না লঘু গহন্লি অন্ঘাস্থিন্ন ভৃষ্যা স্যব্বলান্% ০. 

ঈনন্ ক্লক! ঘান্ধিলদীকৃমূনন্ন্ধীন্তবল্ 
ন্বীনাহ্বি নাল মানহতিজী ঈঈশ্থ ভুজী মহ ॥ ৩২। 

“এ যে রম্য সরোবর অতি নিরমল, 

অপূর্ব পরাগরাগে শোভিছে কমল) 

মধুপ মধুর তানে করিতেছে গান, 

হরণ করিছে সবাকার মন প্রাণ 
যার জলে পানাগুলা ভাসে অবিরল, 

এ নহে সে পঙ্কভর! বিরুত পলুল; 

তোমার গানের হেথা শ্রোতা কেহ নাই; 

তাই বলি ওহে ভেক! ইত দা 

দা বিনাশ ।” ৯ 

ক্মাদি রাজ হল্ালিম: শুষ্থব। রা রা 

ন্ল্ছীচযী জহনবাজীওজবহঘী ! মান্না দ্বহাঙানির্া 

অন্দর গহজিত্বহধু লিমা হী বিক্রী |. তত ॥ ৪. 



১৩৬ । : প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত 

“অহ্ল্য! সতীয়ে ইন্জ কৌশলে হরিল, 
বেদকর্ত। বিধাতাও কন্যারে ভজিল ) 

' আলোকিত করে বিশ্ব যাহার কিরণ, 

সেই চন্ত্র গুরুপত্তী করিল হরণ; 

এ হেন ছুর্দাশা! যদি হৈল দেবতার, 

মান্থুষ কামের দাস কিবা দোষ তার।” 

বালহ্বা _ “জিজাহী ঘহিমিঘমন্তি বনী জালালি লা জী! 1” 

বর বহু ন জীংঘি মৃত্বহবহীবীনা স্বলীনা নিহ: | 

ব্রন ব্জ্জলর্ন জলাব্বহত্বনা: জা লাল ঘন্মনা; দিয়া: | 

মহ ক্ুতঘালনীর মাঘেলিনা; বন্যা ল হ্যাহয: 
হি জাহী মহিঘিঘলব্ি মবলী জানানি নানু জী ! ॥৩৩। 

স্ঝষিবাক্য গিরিগর্ভে পাইয়াছে লয়, 

বেদশান্ত্র কেহ নাহি জানে এ সময়; 

সবাই গ্নেচ্ছের মত করে শিরোধার্য্য, 

তাহারি বিধানমতে করে সর্ব্ঘ কার্য্য ) 

 ধর্াধর্দ সদাচায় গিয়াছে চুলায়, 
মদ্যই পরম বস্ত হয়েছে ধরায়; 

মাতা পিতা গুরুজনে কেবা সেবা করে, 

বারবনিভারে রাখে মাথার উপরে) 
যা কিছু তোমার কা্ধ্য সকলি করেছ, দা. 

জানি না ছে কলি! আর বাকি কি রেখেছ।» ৃ 

কোন উহা কাস না চাসগ 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ। ১৩৭ 

লত্ববত্ববি নাহিত্রাস্থ ! নস্থনী হানয্য তৃষা 
দধুদ্ধা নহ্ত্বী অইন্ধঘনিলী স্াক্কা ! ত্বম্বানক্ধ: ॥ ৩০ | 

"কঠোর নিদাঘ তাঁপে অলি” অবিরত, 
ক্ষীণ মোর প্রাণ-বায়ু হৈল ও্ঠাগত) 
হে মেঘ! তোমারি বারি করিবারে পান, 

তোমারেই হেরি” কষ্টে রেখেছি এ প্রাণ) 

তাহে ঘদদি তুমি ছুষ্ট বায়ুর চেষ্টায়, 

নিতান্ত বিমুখ আজি হও হে আমায়; 
তবে আর অভাগার কে আছে আশ্রয়, 

_ মরিল চাতক হায়! মরিল নিশ্যয়।” 

হুগলী জিলার অন্তর্গত আন্দুল নিবাসী মপ্লিক-বংশীয় রাজাদের ইচ্ছান্ু- 
সারে তর্কবাগীশ “আন্দুলরাজ-গ্রশস্তিঃ* নামে কতকগুণি কবিতা রচনা 
করিয়া দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে যে কয়েকটী সংগ্রহ করিতে পারা গে নিয়ে 
প্রদর্শিত হইল ।--. 

সন্হাজদয়ব্তি: | 

ননান্ববন্ 1 

| বত্ারির জাবিন্হ্যাবিক্্দাহবিনহলি: | 



১৩৮ প্রেমচচ্দ্র তর্কবাঁগীশের জীবনচরিত। 

অহ্মামনত্িমনন্তন্হিবলানুৰনি 

কারন দ্বং সজনিবাজিনহালঘানী | 
যা হবত্বধীন্ঘিত্ববসজইলহাব্থা 

নীভগজি ইনযিত্ববিিনলাননীনি ॥ | 

উন দাবয-স্জীমহ-ঘিত্ব লিনাংস্যুনষনী-সকান্বমান্বা- 
জায়জনবান্রান্মবাববরবহুদন্র-বিলালাবিনাহ্যন্নবন্থি:। 
বীর: বীঘ্ান্র্ী মামলিমমলনন্ ঘী নিমন্বাহ্ঘ নিন. 

বন্ীলাবীক্ষান্্ীল জনি নিহিত: জাজীনাঘালিভাজল্।ত২। 

নিলল্ষোহি ভব ভ্বাহিলমহীলগ্য দন্তত্বাব্মহ: 

সাঘাহ: মিনগবনৃত্রমিত্বহক্বন্বীসবনীলল: | 

নলিন্ নিদ্বমনভ্ব্বীত্বহমলতীন্ জন্ততসাতী- 
(বিষ্রু বল ঘ মৃহিস্ববিতবিজন্য্লীমিতা আমিনম্ |5হ। 

জাীঘন্থান্নটাী জিনত্নন্বীনব্মৃতবনীন্ব্দীললাা: 

জ্াবীইন্যা: ভ্বব্বান্ ভ্বলঘলঘবামিঘীদালমূনা । 

. ইন হুমা জীন্ীনা মমিজববিনযা বাতন্বত্ত্বমানা.. 
 দী্ৃত্তক্মনানা আবি স্বমিলববা লাম্মমালা বিমান ] চ। 

ম্বীজ্ি জবীন্ন্লায়মানা, ঘয়সি অনি: দনকীষ্বাবহানা) 
সৃষ্ট বন্কাঘমানা ন্ৃস্থিনঘিত্ববিতী,. রি বীঘাবমাদা। | 

ূ থা বন্যাযলানা, মিবকি হ্যা সন্কালাযলানা, 

“স্বর আবীন বিঃ বিবার নি হাহা যন্ত্িংনখ।। 



০০০
০০ 

উপ মূন্রনুননহিলা নান্টীন্নীত
্যীজিন: 

ছুনি সন্জাহিনঘন্তা; ছ্বীব্বীঘনি: ছমালভী 1 দ॥ | 

হাজ্য দিন: দাজ্যলন্বায অহ নী মজাহভলনন্তহ্হ্য | 

ববাব্ৃবামাহিন অস্বলাদি লহ্মীঘ্িকা ব্যিনাঁ সক ॥ £০৩ ॥ 
নিন্বীক্য নীন্ধান্ নদ্ধবানঘিদ্মবিজাহহীনীঘ্বনান্ নুহ । 

যাংজীনযজ্জীবরমহীন্রনির্ন নিনাহ্ৰ ঘিত্বীমশ্িন্ত্রীষ্ৰনূ ॥£চ5) 

ননী ন্দত্তঘান্ুপজলি হাললাবাযহ্বী 
ঘবাদনিত্ৃন্মহী নিবি স্সিমা মান্তৃ: | 
ঘহীযত্বঘদন্তিবীন্লবিনবীর্লীবামরী 
না স্লহ্যব্ধ জিননীবত্র লীবনী ॥ $5৫ 0 * 

বীনান্মীনিসিন্ধষ্মন্মনস্তুনি াঁবিকু্হাানব- 
ভন্বাাবাহ-ঘহজ্নহা-লববীঘত্্াহ-ঘন্বানল:। 00 
লিন্দান্মীঅমনভ্বিলান্ হমতজ্বীন্ভামবম্বকুলা:.. 
ঝন্ঘা্নৃত্তবাহ্দী নিজঘন ঘীওব দ্বিনীঘ: ছ্থিনী 1 1554. 

নীবিহ্া নিনী ল মাক্ত্তবিনী নীলা: ক 

নীন্দুন্বব্বনজালনা লনলনা নূলি: মা নর্মা। ।. 

ল দামিলিঘিলাজলহ্ঘ ল মা মী বীমা | 
জার না তা নবী 1 রং ্. 

আমীর স
ি ॥ 5২8. 



১৪০ প্রেমচন্দ্র ত্কবাগীশের জীবনচরিত। 

প্রথম মুদ্রণ সময়ে প্রেমচঞ্জের বিরচিত লমস্ত গঙ্গান্তোত্র সংগ্রহ করিতে 

পারি নাই। পরে তাঁহার ভৃততপূর্ব ছাত্র মানকরের ডেঃ স্ুক্ইনিস্পেক্টর 
*মহেশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় অনুগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণ স্তোত্র পাঠাই! দেন। 
এক্ষণে অভাব পূর্ণ হইল। 

বক্কাবীনল্। 

নলহ্ৰ হ্যা্যনর! ভদিতন্ববিবুদন্থনিলি 

ন্ন মানহীন নঘি ঘবব্থীন স্তর জমা । 

ঘর: দাসী জঘব্যমনিমীলারবহ্হান্ ॥ 1৫২ ॥ 

বষ্থোমূন্সা অন্মা লন্বলদ্দবলীনী ক্িণঘবী ! 

 জনাঘনবীমা: স্বনত্যমললাহান্রনিব্্ন | 

. অ্বমন্ত যাঁ বন্নব্বন নত বি লজ্মনবনা 
জহব্যা ঘা ঝুলি: জন্ত্ন্ববিলালালঘি নৃত্য ॥ 1৫8 ॥ 
বিন ন্ালারমিকখনি বিদ্ধ | 

ঘংলিবত্বত্ মস্্বি দবিষ্বান তব লন: (২)। 
[অন ধন বাবজনঘাহা্যনযা | 

নিবান উনী ঘন্বজাইঘর ল ২॥, 

এ ই বলা, দা, জকি ীরিধি, বীনা 
বি হা রন সহি্ান-ি হ্ স্ববন্ধংদ্ খবদিহঘনি হুমম; । | 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ। | ১৪১ 

অভ্তাজাদি (ং) জব জন্ত্ঘজত্তনা নামি নল্ 
নিন্ছিন্ ন জন্ম অননি ! জনলচ্ৰ মিজস্বন ॥ ই ॥ 

জিনা: কি নামলঘঘললম্িত্বীনঘ্লিহ | 
হ্দিলামাহী অজ: জিন হলম্াব্: অহ্ষ্বনি: | 

হিজ্ন্সান্ মানন ভ্রমি লললি ! ভ্বীন্ধা জিতল 

বমহ্া; অত্ানী লব অস্থিনঘীলা ল ন্ববলা ॥ €৩। 

নিকুইক্য জান লত্ব অবিবমান ল ঘজন | 
না নাঝহ্বীং জলনি! ভ্বববীজাহঘি অই। 

নঘাদি ল্রাম সন্তহনি অহীঘস্বলিঘ | 

ধ ঘত্য: হ্্ালা যমভূনিঘ্ানী ল নিলি ॥ (গেছ. 

ববাহয্ লন্ম ল্টি ল্লি না লিনঘলি- 
নবা মীনিলীনলাজনিক্জুঘিনজ্াবীবৃঘাত্ত্বান। 
লমব্ম ! দীহ্থানান্বিজন্ৃিনহান্নাঁ লিহবন 
নিযানাধিঘাবি জয্যলদি যহীব্ত্বব্বনঘ্ (২)৪ ৫৫. | 

ঘঘহ্থাঘন্মাই: বননমন্তুমালমনলই- 
হমীন মল্ালা দনি স্বছিইয্যালহ্বাত্থ: (ই)। 

 বলিমব্নাক্ধী নত ! বজহৃঘি নত নব ভ্তন-. 

| মবিন বনী ঘন্যী মববিবযনন্যদি জল: ॥ ২০০ ॥ 

€) অন্যান ্াকা অ্নীবি যাবন্ ববীহমনা। ঘর সক বধ 4. + 

বিতীস্বী5তস্কাব: | দে 

€ৎ) নাভানা বদন ালানান টা ন, টা 
লিলির, রাখী ল+ হী হা মযবয:। ৮০ সী: 

৪০ 77777 



১৪২ : প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত। 

মিতালি: ভাস্ষিভানলহল্ত্তলাস্বীমহবিজ্যা: 

লিলবস্থাস্বীঘ্বী্ান্ ব্ফুহহলহবল্হিব্তনিবিৰ: | 

নিলাল হাজন্ন; যি নহনব্ভী নন জুল: 

্ব্ত্বান্ ঘজ্যন্নহ্লিহ্ঘলনরীঁ মান্নি জানিল: ॥ ২০৫ ॥ 

নিদজান্রান্বীভান্ নিববঘিমনাযালনিত্ুহান্ | 
ক্মলিত্ান্লান্ অহ্জন্বিত্বিনদ্ধলান্লান্ দব্ুবিনান্ । 

অলান্ হদ্ধা লূন লবনঘিজনরিস্ালমমহনী 

নিম্বাত্বা জাক্য্ঘাজ্লনি ! অনলি ল্ পল্মঠিলনা ॥ ২০২ ॥ 

ল্রহীয ঘালীঘ লিহযনতি ! নাদন্যত্ৰ 
ন্বিবীকীনব্তত্য: অহলনললীজ নিলি । 

লন্বইন ইন: জনন্বহত্যবহ: ভ্ংলই: 
নপ্ধ ঘন্দী লহ বব্যনবিলনতচনীচন্মন্তিত্ত: ॥ ২০২ ॥ 
নমত্নি দীর্ম লন্ম জলান ! মীন নন জর্ত 

লতা লল জ্বান অন্জহঘি লযা দুলীজন্তমি। 
নহি মম্ঘ' জঘলবলিবান লিমনিনী 

ব্লাব্যামাব্বামাস্লজলিনত্তত্বান্মব্ুমনন্ ( (৫) ॥ ২৪ ॥ 

স্ববেনি ! ছলহাহাদন্মসথন্মাবিঘন্মন্ 
ন্িনিঘবিপ্রন্তলা জা জন্নহাকাধলীঘা। 

মননলি ! ভনি জা নীবনীবান্মহাবী 

ন্তদমমনিজ যান্নী ঈ সলহন্ু: ॥ ২০৪ 

সি ্ষি ্ান্ীঘঙযাব-সীননকুবাবানীম-বিহির 

- পপপজঞা 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ১৪৩ 

স্কৃতজ হৃদয় পাঠক! আপনি স্বয়ং প্রেমচন্ত্রের বিরচিত গ্রন্থসমূহ 
বিবৃতিনিচয় এবং নমুদ্ধুত কবিতাগুলির দৌষগুণ বিচার করিয়া লইবেন। 
দেখিবেন তিনি গুণবতী পদরচনায় এবং সকল প্রকার রসের এবং 

নকল অবস্থার বর্ণনায় কিরূপ কুশলী ছিলেন। তাহার রচনায় প্লেষ, প্রসাদ, 
মীধুধ্য, সমতা, স্থকুমারতা! ওজঘিতা আদি গুণসমূহ লক্ষিত হইয়া! থাকে । 
ইহাতে তিনি প্রায় বৈদর্ভীরীতি অবলম্বন করিয়াই রচনা! করিতেন ধোধ 
হইবে। যেরীতি অবলম্বনে রচনায় প্রবৃত্ত থাকুন, তাহার রচন! যে 
অনায়ামসম্ভৃত, মাধুরধ্যযুক্ত এবং তাহার অর্থব্যক্তি বিষয়ে ব্যাঘাত ঘটে না 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ জন্মে না। ইহাই প্রকৃত কবিত্বের পরিচায়ক । 

: প্রথম গুণগায়ক নৃসিংহ তর্কপঞ্ধানন প্রেমচন্ত্রের জন্মাবধি কবিত্ব শক্তি 

বন্ধে যে কথা বলিয়া ছিলেন তছুপযোগী তাহার রচিত একখানি পূর্ণ কাব্া- 
গ্রন্থ পাঠকগণের সম্মথে উপস্থিত করিতে পারিলাম না সত্য কিন্তু তাহার 

বিরচিত যে ২০৫টা কবিতা সমুদ্ধুত হইল এইগুলি মনোযোগপূর্বক পাঠ 
করিলে সহৃদয় পাঠক বিমল কাব্যামোদ উপভোগ করিতে সমর্থ হইবেন 
আঁশ! কর! যায়। বিভিন্ন রসের এই কবিতাগুলিতে জীবতত্ব, জগত্তত্ব, 

সমাজতত্ব, সত্যভাব, ধর্মভাব, মার্জিতরুচি, ভাষাচাতুর্ধ্য ওঁ গভীর সৌন্দর্য 
প্রচুর পরিমাণে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার গঙ্গাস্তোত্রটী 

পূর্বতন কবিগণের বিরচিত স্তব অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট বোধ হয় না, 

বরং স্থানে স্থানে সমুন্নত নৃতন ভাবের অবতারণা! দেখিয়া মোহিত হইতে হয় 

ফলে প্রন্কৃত সাহিত্য-সেবী গ্রেমচন্ত্রের জীবনই ত্রকটা কাব্য বলিলে অত্যুক্কি 

হইবে না। এই কাব্য নিতান্ত নীরম ও নিরাঁনন্দ বোধ হইবে না ইছাতে 
জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও ধর্মতাবের অভ্ভুত ন্কর্তি দেখা যাইবে। এই কাব্য 

সন্বন্ধে যাহ] কিছু বল! হইল তাহাতে আমায় কোনগ্রকার কল্পনার আশ্রয় 

লইতে হয় নাই! পঙ্ডিতের জীবনচরিত সম্বন্ধে সমস্ত কথা আজ্কাল 
শ্রীতিকর হুইরে কিন! ভাবিয়া! প্রকৃত কথা বলিতেও বরং: স্থানে হালে 

'লাহোচিডায অবলম্বন করিতে হইরাছে। :. . ২2. | 

: ধর্মভাবে গ্রেমচন্্রের ভক্তি ও নিষ্ঠার জোর বিলঙ্গণ বলবততর র দেখ. যায় ॥. 
রর নি মিদ্ধ ও ভক্ত কবির মত “হস্তমূতক্ষিপ্য যাতোংসি বলাৎ রুষঃ! 



১৪৪ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত | 

কিমভভূতম্। হৃদয়াদ্ যদি নির্ধামি পৌরুষং গণয়ামিতে” এইরূপ অথবা সিষ্ধ। 
ও সাহসী কবি রামপ্রসাদের মত প্ভক্তির জোরে কিন্তে পারি ব্রন্ষময়ীর 

জমিদারী” ইত্যাকার জোরের উক্তি প্রেমচন্জ্রের রচনায় লক্ষিত হয় না সন্যা 

কিন্ত ইহ্ীর প্রার্থনায় যেরূপ বিনীতভাব দেখা যায়, তাহা সমধিক প্রীতিপদ 
বলিয়! বোধ হয়। গঙ্গাস্তোত্র শেষে জগৎসাভ্রাজ্যসুখ চাহি না, ধনদারা- 
পত্য সম্পত্তি চাহি না, সময় উপস্থিত হইলে পার্থিব দেহপাতের নিমিত্ত তট- 
প্রদেশে জলস্থলে কিঞ্চিন্মাত্র স্থান যেন পাই বলিয়! প্রেমচন্দ্রের প্রার্থনা 

জ্ঞানীর প্রার্থনামত অতি সুনর বোধ হয়। তাহার এই প্রার্থনা পুর্ণ হুইয়া- 
ছিল এবং পূর্ণ হইবার উপক্রমেই তাহার অপার মনস্তষ্টি বুঝা গিয়াছিল। 

হিন্দুধর্্ারলন্বীদের বু সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। কোনপ্রকার ধন্সম্প্রদায়ে 

প্রেমচন্দ্রেরবিরাগ ছিল না। তাহার সমক্ষে রাম, হরি, হত, বা ভবানীর 
পরিচয় সকলেই সমভাবে সম্মানার্থ বলিয়! প্রতীয়মান হয়। রাঘবপাঁওবীয় 
কাব্যের প্রথমে পরম পুরুষ শ্রীরামের, কুমারসম্ভবে কুমারজননী শ্রীভবানীর, 

মুকুন্দমুক্তীবলী ও চাটুপুষ্পাঞ্জলিতে শ্রীকুষ্ণের এবং কাব্যাদর্শ আদি গ্রন্থে 

শ্রীবাগ্দেবীর স্ততিবাদস্থচক গ্রেমচন্দ্রের কবিতাগুলি যথোপযুক্ত ও সহদয়- 

সম্মত বলিয়া! বোধ হয়। 

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও কর্মশীলতার প্রবর্তনে চারিদিগে মহাবিরব উপস্থিত 
হইলেও প্রেমচন্ত্রকে নিয়ত অটল অনড় দেখা যাইত। কলিকাতা হইতে 

স্গ্রামে যাইরাঁর কালে একবার হাবড়ায় টিকিট কিনিবাঁর পরেই বর্ধমানের 
গাড়ি ছাড়িয়া দেয়, কাহারও আরোহণ করা ঘটে নাই। তখনকার 
নিয়মানুমারে প্রতিদিন একটা মাত্র গাড়ি বর্দমানে যাইত। যে টিকিটগুলি 
&ঁ দিন খরিদ করা হইয়াছিল তাহার মূলা ফেরত পাওয়া যায় নাই। বাসান্র 
প্রত্যাবর্তন সময়ে তর্কবাগীশ বলিলেন-_পৃজার সময়ে এতগুলি টাক! পন 
দেবায় ন ধর্মায়* গেল, কেবল সাহেবদের পেটে পড়িল । ইহা! শুনিয়া তাহার 
অন্যতম ভ্রাতা বলিয়! উঠিলেন-_পড়িবে না কেন্ন? এই সকল কাজে একটু 
দ্বরায় প্রয়োজন ? আপনি ত আপনার নাবেক চাল্ ছাড়িতে পারিবেন না? 
আহারাস্তে পান খাইয়া যে কয়েকটা কুল্কুচা করিবার বয়াদ আইছে; আজ 

ভাহারও  একটীমাত্র কম করেন নাই। তর্কবাগীশ বমিলেন-_লরফরী 
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কার্যে বাম্পীয় ও বাতিক শা শক্তি বানি রী বলিয়া আমাদের চি 
সেবিত শৌচাশৌচ কর্টেও কি তাহা চালান যাইতে পারে? তবে ঘেরপ 
দেখিতেছি অনতিবিলম্বে সকলপ্রকার ধর্ম কর্শেও সংক্ষিপ্ত বন্দোবস্ত জারি 

হইবে। লময়লোতের গ্রবলতা দেখিক়া বিন্িত হইতে হইয়াছে) যাহা 
হউক কর্তব্যের অনুষ্ঠানে শিথিল হত্ব হইতে পাঁরা যাইবে না, ইহাতে 

&হিকের ব্যাঘাত হয় হউক। ফলে সর্বাবস্থাক্ধ এবং সর্কপ্রকার সময়- 
সন্কটেও ধর্মতাঁবে প্রেমচন্ত্রকে ধীর ও স্থিরলক্ষ্য দেখা যাইত। জ্ঞান ও 

অধ্যসমদর্শন বলে ধর্মের পবিত্র পথে তিনি নিয়ত অগ্রসর ও জাগরূক থাকি- 

তেন; বলিতেন-লোক যখন নিক্রিয় ও নিশ্টে্ট, তখন ও প্রক্কৃতি এবং 

প্রত্যেকের সন্ুয়ার কার্য অব্যাহতরূপে চলিয়া থাকে, কাজেই নিক্ষিয় ও 

অনবহিত হইলে লোক লক্ষাত্রষ্ট হয়) রষ্ট লক্ষ্যের ভ্রমপ্রমাদ পদে পদে 

ঘটিয়া থাকে । নরোপননায় বারবার ভ্রমপ্রমাদের মার্জনা হয় 7, অ্বমরোপা- 

সনায় জরঠ ভ্রান্ত ও মোহাদ্ধের পরিত্রাণের প্রত্যাশা কি? মোহাম্বকার 

অপসারিত না হইলে ঠিক্ গন্তব্য স্থানে স্থিরভাবে উপনীত হওয়া! যায় না। 

১৯ 
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* এই জীবনচরিতের দ্বিতীয় সংস্করণ আরম হইবায় পরে শারীরিক . 
অসুস্থতা নিবন্ধন আমার উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যাইতে হইগ্লাছিল। তথায় 
মির্জাপুরে শ্রীযূত বাবু অভয়ানাথ ভষ্টাচার্ষেযর সহিত অকশ্মাৎ সাক্ষাৎ ও 

আলাপ পরিচয় হয়। ইনি সম্প্রতি মির্জাপুরের জজকোর্টের হেডক্লার্ক। 
ইতিপূর্বে ইনি বেনার সংস্কৃত কলেজে এবং কিছুকাল ৮তর্ককাগীশের 

নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইঞ্ার দহিত আলাপে তর্কবাগীশ সম্বন্ধে 
যে কতকগুলি নূতন কথা জানিতে পারিললাম, তাহ তৃতীয় পরিচ্ছেদে সঙ্গি 
ধেশিত করিতে পারিলেই যথাস্থানে বিন্যন্ত হইত কিন্তু তখন ভতী় পরি- 
চ্ছেদের মুদ্রণকার্ধ্য শেষ হইয়াছিল। অগত্যা এই স্থানে এ কথাগুলি 
সংযোজিত করিতে হইল। যেরূপ জানিলাম তাহাতে অভয়ানাথ বাবু তর্ক- 

বাগীশের ছাত্রমাত্র ছিলেন না) সুস্থ সময়ে তাহার অধিতীয় সহায় এবং 
পীড়া সময়ে প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। : 

তর্কবাগীশ পেন্সেন্ লইয়া কাশীতে অবস্থান' করিষার ছি রে 

তথাকার সংস্কত কলেজের অধ্যক্ষ গষ্ডিতবর রোল্ট এইচ, গ্রিফিৎ সাছেৰ 

মহোদয় সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ষাঁন। কলেজের মধ্যে কোন্ ঘরে সাহেব 

মহোদয় বসিয়। থাকেন ইতাদি বিষয়ে সন্ধান লইবার নিমিত তিনি ইতস্তত 

দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন এই সময়ে অভয়ানাঁথ তাহার সম্মুখে পড়েন 

তর্কবাগীশের : মধুর মূর্তি দেখিয়া অভয়ানাথ যেন মুন্ধ হইলেন, 

তেমন তীহার ধুতি উড়ানী চটি ভূতা মাত্র পরিচ্ছদ দেখিয়। ও উদ্দেশ্য. 

 গুনিয়া, -উন্মদা হইলেন,বগিলেন - এইরূপ পরিচ্ছদ বিশেষতঃ সুত্াসহ রি 
তথাকার কোন পণ্ডিতের সহিত লাহোর মহোদয় নাক্ষাৎ করেন না আই 

ভাহার নিরম। জুতা ছাড়িয়া ফাইতে | নি % বোধ হয়-কলপিকাঁতী 
স্কত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযূত কাউরে মাঁহেক তাহার বি 

| খান বলি তরাদীশ, কাশ  ফয়িদ ভাবা মারছে সাথ 
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কারের বধির করিয়া দেন। এতেল! | দরবাান বিষ সাহেব মহোদক | 
বিনা ওজোরে ও অতি সমাদয়ে ভর্কবীগীশ লৈ সাক্ষাৎ এবং বহক্ষণ ধরিয়া! 

শাস্ীয় আলাপ করিয়া অতিশয় সস্তোষ প্রকাশ করেন। | 

 এ্িগে এই সমাচার পাইয়া কলেজের পণ্ডিতবর্গ বেশাবসানে কলেজ 
বধ হইলেও একতে বিলিভ তর্কবা্সীশের প্রতীক্ষা করেন এবং গুশগ্রাহী 

বক্ততত। করিয়া বহুয়ানপূর্বাক তাঁহার অভ্যর্থনা করেন:। শ্ই ঘটনার পর 
নি অভয়ানাথ পাঠার্থী হইয়া তর্কবাখীশের, কস উপস্থিত হয়েন। বহু- 
বালের গর পীর বা একবারে অবসর লইম্বা কাশীতে অজ্ঞাত- 
ভাবে আ্রাছেন, পাঠনাকার্্যে আবার লিগ হইতে ইচ্ছা নাই বলিয়া 
ভর্কবাগীশ প্রকাশ করেন? স্থানান্তরিত হইলেও জানীর জ্ঞানপ্রত। বিশীর্ঘ 

ব্য না; নদ সান্জিধা ও ঞানালোকে সমান শিষ্য বিমুখ হইয়) ফিরিলে 
ক্ষোভের পরিসীম! থাকিবে ন1) যেমন মধুর ঝাঁক্য গুল) যাইতেছে সেইকপ 
মধুর শান্্ব্যাখ্য। শুনিবার বাসনায় আসিঙ্বাছেন, ফিরিতে পারিবেন ন| 

বনিয়! জভ্য়ানাথ কলিতে থাকিলে তর্কবাগীশ কিয়ৎক্ষণ নীরব খাঁকিয়া 

রলিজেস কাল! তুমি যাহা অধায়ন করিতে চাঁহ, অধ্যয়ন করাইৰ বলিয়! 
অধ্যপনা স্বীকার করিলেন। ইহার পর দিব আর ৫্টী নৃতন ছাত্র 
আসিয়া যুটিল। “প্অতয় ! তুমিই এই বক. গোলমাল বাঁধাইলে এবং 

ইহাদিগকে সঙ্গে আনিলে” তর্কবাগীশ বলিতে -লাগিলেন।  “ন। মহাশয় ! 

সামার কোন. দোষ নাই” আপনার নাঁষের ঘোষ ব। গুগই ইহার কারণ” 

দ্াতয়াদাথ বলিলেন ॥ .  এইকপে ছাত্র সংখা! ক্রমে বৃদ্ধি হইতে হইতে শেষে 
৪81৪৬ জনা দাড়াইঘ+ তর্কবাগীশ শীড়ার পূর্ব-বিবস পধ্যস্ত এই সকল 
 ছাঁজের অধ্যাখনাকার্ধ্য আহনারপূর্ৰক সম্পাদন করিরাছিলেন।-এএই ছাত্র. 
- মধ্যে একরন €নগালী, চারি জন খঞ্জাবী; ৫৬.ঘন বাঙ্গালী, অবশিষ্ট সমস্ত 
স্বাবিড় ও হিদুস্থানের লোক ছিলেন। ত্র ন্ তথাকার ফবেজের মহ 
হন উন এবং সথইজন অধ্যাপক নিশির নিকটে শাঠ স্বীকার 

 ক্ষরিগাছিজের$ সাংখ্যের অধ্যাপক চন তেখযাী এবং অপঙ্কারেস্ ্ 
 খধ্যাপক, টির তেওয়াী গ্রতিমিবস আবিন্যে-পারিতেন না অবসয় ্ 

সালেই ব্য ধ্যে অধ্যরনার্থ প্নিভেদ:- ইচটারা। উরেই' সুধখিত- ও. 
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হুকৰি ছিলে এবং সানীর পভিতনাদক জর্পেলের সুরপবিষধ়ে সাত 

করিতেন?“ ফাব্য, নাটক, অলঙ্কার, বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞজল এই. সকল 
শান্ত্রের অধ্যাপনা হইত। প্রাতঃকাঁলে পাঠন! বন্ধ খাকিভ। এই সম রঃ 

গৃজা! ও জপাদিতে ব্যস্ত থাকিতেন বলিয়া কেহই তর্কবাগীখের সাক্ষাৎ পাই. রি 
তেন লা। বেল! ্ িতীয় গ্রহরের পর পাঠনাকার্ধয আরম্ত হইত এবং ক্বাজি 
৮৯ টা! পর্য্যন্ত চলিত। কথিত শাস্ত্র সকলের যে কোন গ্রশ্থ পাঠন1 হউক না 
কেন তর্কবাণীশ মুখে হুখেই তাহা গড়াইতেন, কখন পুস্তক ধরিয়া গড়াই, 
তেন না বলিয়া কি পণ্ডিত কি ছাত্র সকলেই বিশ্বপ্নাপন্ন হইতেন। 'ছাঁতেরা 
পর্যায়ক্রমে পাঠ্যতরস্থের কিয়দংশ আরৃত্বি করিত এবং তিনি গুনিষনা খুখে 
ফুখেই তাহার ব্যাখ্যা করিয়া যাইতেন এই তাহার পাঠনার প্রণালী ছিল । 
অন্যান্ত বছতর পণ্ডিত সত্বেও পাঠার্থা হইয়া তাঁহার নিকটে আঁসা তত্রত্য 
লোকের একটা শক্ বলিয়া ধন বুঝিলেন, তখন তর্কবাগীশ “এক নিষ্বম 
নির্ধারিত করিলেন, বলিলেন--এফ শক গ্রন্থের কয়েকটা প্লোক বাকিয়দংশ 

দিনাস্তে পড়িলে গ্রন্থ সমাপ্তি হইতে বছুকাল লাগিবে এবং তাহাগ নিকটে 

পড়িতে আমিবার বিশিষ্ট ফল অনুভূত হইবে না, এই ভাবিয়া তিনি প্রথমতঃ 
পাঠ্য গ্রন্থের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখাইয়! দিতেন ) এবং ভাহার ধহত্র 
অংশ পুরান গৃহে পড়িয়া আসিতে সকলকে উপদেশ দিতেন) ইহাতে . 
&ঁ অংশে সকলের একপ্রকার ধারণ! জন্মিত। পাঠন! সময়ে এক এক ছাত্র 

পর্ঘযায়ক্রমে আবৃত্বি করিতেন এবং অধ্যাপক কঠিন: অংশের টা করি 

য্াইতেন ; অপরাংশ মধ্যে কোন স্থান কাহার ছুর্বোধ থাকিলে তাঁহারও . 
ব্যাধ্য। করিতেন । এই নিয়মে এক একদিন কাব্যের এক এক সর, নাটকে 
এক এক অঙ্ক এবং গ্রসথাত্তরের বিশিষ্ট ভাগের ব্যাখ্যা শেষ হইত। ' অধ পক 
কোন্ ছার্রকে কোন্ অংশ আবৃত্তি করিতে বলিবেন নিশ্চ্ না থাকার সক- 

| নেই ররর তাহা গৃহে পড়িরা আলিতেন): এই নিমের ফজোগ* 
_ স্বারকতা সজুতর করিয়া সকলেই সম্তোষলাভ করিতেন। ফললাভ শু. বোধ. 
কয়, মামাত নাই।. তর্কবা্গীশের পাঠনার প্রিপাট্যের কথা বলিতে রঃ 
বলিতে অভয্থানাথ সম্প্রতি ভিন্ন ব্যবসার হইয়াও নৈষধাদি গ্রে নেক 

ৃ জিদ পি ও ব্যখা। করিতে গি বের আমোদ, রং 'আা ট- 



প্রকাশ  করিগেন তাহাতে ছাদিগের (অসামান্) অভিনিবেখ, বিনীষা ৬ 
ও এক মনপ্রাণতা এবং অধ্যাপকের বন্বশীলতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গেল? 

 এইক্সপ নিত্য পাঠিনার নিয়ম প্রতিপালন করিয়াও তর্কবাগীশ গরস্থরচনায 
| বিরত হয়েন নাই । অভয়ানাথ বলেন তিনি তর্কবাগীশের হস্তলিখিত এফ 
নুতন অনঙ্কার গ্রন্থের তিন শতের অধিক পৃষ্ঠা পর্যা্ত দেখিয়া ূ 
করণ রহিয়াছে । এই গ্রন্থের কোন কোন অংশ সময়ে সময়ে পাঠ করিয়া 
তরক্বাগীশ তথাকার বিচক্ষণ পণ্ডিতদিগকে গুনাইতেন এবং তাহা প্রচলিত 

অলঙ্কার গ্রন্থসকল অপেক্ষা! সমধিক সুরুচিসম্পন্ন, সরল ও সমীচীন হইয়াছিল, 
[বলিয্কা সকলে মুক্তকণ্ে স্বীকার করিতেন। পরিতাপের বিষয় এই যে 
তর্কবাগীশের লোকান্তর গমনের পরদিবস দপ্তরসহ খ গ্রস্থখাঁনি আর দেখিতে 

পাওয়া যায় নাই। তাহার গুণপক্ষপাতী ছাত্রদিগের সন্ধানে প্র গ্রন্থখানি 
স্থানাস্তরিত'হওয়ার বিষয়ে বৈদ্যজাতীয় একটা ছাত্রের উপরে সকলের 

সন্দেহ নিপতিত হয়। ছাত্রটীও অকল্মাৎ কলিকাতায় চলিয়। আইসেন। 
 উহ্থার পিতৃব্যের সহায়তায় অনেক সন্ধান হইয়াছিল) বিশেষ ফল দর্শে 

নাই। এইবপ উৎকৃষ্ট গ্রস্থথানি বেনামীতে প্রচারিত হইলেও সাধারণের 

মঙ্গল হইত বলিয়া, অনেকের আশা ছিল। . . 
- তর্কবাগীশ ধর্মসন্বন্ধে বাকৃবিতগ্ডায় পার্ধ্যমানে লিপ্ত হইতে ইচ্ছা যারা 

না, বরং সাত্বন। বাক্যে বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে যত্ববান হইতেন। তিনি এক- 
দিন গ্রাতে মবানাস্তে কেছারেশ্বর দর্শনে যান এবং তথায় দুইজন বৃষ 'হ্ষণের 

 ধর্মবিষয়ে ভুমুল বিবাদ দেখিতে পান।, _বিবাদকারীরা এবং উপস্থিত ধর্মকেরা 
 তর্কবাগীশকে দেখিয়াই মধাস্থতা করিতে অনুরোধ প্রকাশ করসে নী তর্ক 
বাগীশ বেখিলৈন “করিব কারীরা উভয়েই নিজ নিজ মতের মর্থন 
একবারে মোহাম্ব ও. কোধান্ধ এবং ফজসৃত্রে ছিড়্িতে ও অভিশাপ দিতে 

 মমুদ্াত) ঘলিলেন_কোন তর্কের মীমাংস! করা ও তাহা গ্রহণ করা সথিরচিতত 
ভার-কার্ধ) কিন্ত তৎকালেনউভয় পক্ষ যেরূপ চড়িয়া উঠিয়াছেন তাহাতে 

উহাদের ক্রোধমন্াধনবদয়ে কোনপ্রকার যুক্তিবাক্য হয়ত রী বেশলা ভই 
করিবে না) সময়াস্তরে ধীরতা অবনন্থনে আর একটা সমস্য সাক্ষাতে এই 
ৃ রর না সিকি কবে? । পবন খনি ই? | 

ৃ ডে রে 2 5 
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আর এক সময়ে কেক যাক দিন হয নেন তা বাহে 
৬ বিভিন্ন) ধর্থের পন্থাও নানা এবং জাতিভেদে ধর্মের 'আচরগপন্ধতিও 

বিভিন্ন? প্রচলিত ধর্ম মধ্যে কোন্টা শেঠ? : প্রাচীন হিদুধর্নের শ্রে্ঠতা 
লইয়। আন্জকাল আন্দোলন চলিতেছে? কোন্ কোন্ অংশেই বা ইহার 

্ে্ঠতা?. এবং কিরূপেই বা! সেই লনাতন হিচুধর্শেয় পুনরাবির্ভীব হইবে 
ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করেন। প্রশ্নকারীদের মধ্যে ইংরাত্বীতে ক্কৃতবিধ্য বাবু 
অমৃতলাল মিত্র প্রভৃতি কয়েকজন বিচক্ষণ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন |. .. 

র্কবাঙ্গীশ বলিলেন-প্রশ্নগুলি গুরুতর, ইহার বিষয়ে চিন্তা! না করিয়া. 
তখনি যে ব্রগুলির পর্যাপ্ত উত্তর দানে সমর্থ হইরেন তাহা! বো করেন, 
না এবং শ্রোতার ও যে উত্তর শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন ত্বিষয়ে আশা ্ 

কম। যাহা হউক এ কথ! বল! যাইতে পারে, প্রচলিত প্রত্যেক ধর্সের 

ভ্যপ্তরে যুক্তির মধুর মূর্তি এবং উদ্নততাবের কুর্তি দেখিতে পাও যায়। 

তবে সকল দিকে দৃষ্টিপাত করিলে হিনদুধর্শই রধাগেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতি- 

পন্ন হয়। এই ধর্ম দিব্যজ্ানশালী মহর্ষিগণের আধ্যাত্মিক চিন্তাশকির 
অপূর্ব ফর । ইহার! সত্বগুণ ও সাধনাবলে কামন। বিমর্জন, দিব্যজ্ঞানবলে 

জড়জগৎ মধ্যে অধ্যাত্ম জগতের প্রতিপাদন, সমদর্শন বলে বহুরূপমধ্যে 

একরূপ-_ চৈতন্তস্বন্নপের দর্শন করিয়া মনয্যষমছুল্ভি অপার আনন্দলাভ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এখন সেই মহর্ধিগণ অন্তহিত হইয়াছেন, 
ুগমুগান্তর অতীত হইয়াছে, প্রাচীন সমাজ বিপর্্যত্ত হইয়াছে কিন্তু সেই 
ধর্মের গভীর নাঁদ অন্যাপি দিগ্দিগন্তে প্রতিধবনিত হইতেছে । 

ধর্মের পথ বিবিধ ও দুর্গম । উপামকরিগের কুচি ও সামর্থ্যের বৈচিত্র 

বশত; পঙ্থা বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এইটাই অতি গুঢ় রহস্য। সকলে 

গতানুগতিক স্তায়মতে এক পথে চলিলে তত্বানুসন্ধানে এরূপ বন্ধ হইত না । 

'যে পথেই বাও, অধ্যবসায় বলে গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইতে পারিবে । 
মোহাবরণৰশতই পথের ছুর্মতা লক্ষিত হইয়া থাকে) রাজপথের মত ইহা 
সোজা নহে । কোন্ পথ 'অবরস্থন করিয়া অগ্রসর হওয়া! যায়, এইকপ 

' নংশয় জন্িনে ু র্বর্তী মহাজন যে পথে গিয়াছে তাহাই £জবগন্য 

ইহাতেও মংশয় থাকিলে পথিত্রষ্ঠের কষ্ট অনিবার্য: বৰ তঃ আ 



পদ পথের দি বোধ হইয়া খাকে। আলোক হাতিরেকে অধ. 
কারের প্রতীতি হয় না। আগ্স আলোকে পরিমিত স্থানের অস্কার ন্ট 

হয়! এই আলোকিত পরিমিত স্থানের বাহিয়ে অন্ধকারের সান্তা 
বোধ 

হয়। অনুয্য আপন প্রক্কতি-সন্তৃভ গুণ ও বিকারভাব পরিবর্ণন করিতে লমর্থ 

না হইলে এই আলোকিত পথ দেখিতে পায় না! অর্থাৎ তিগুণাতীত
 হইতে | 

পারলেই নব. একাকার, আলোকমন্ব দেখিতে পার; মো টন র্ | | 

যায়। টা 

প্রাচীন সির শিস যে কথা বিতরন ভে; আ
শা 

জি ক্মীণ। এই ধরব জানমূক ও. বর্ণাশ্রমনিষ্ঠ ছিল, এক্গণে শ্রেটবর্ণ 

বিশীর্ঘ ও নন্ধীর্ণ হইয়াছে জানকর্দমযোগাদি শিক্ষা! নিমিত্ত যে বিরাট 

বিশ্ববিদ্যালয়ক্ূপ আশ্রম চতুষ্ঠয় ছিল, তাহা! বিনষ্ট হইয়াছে। পরিবর্দিত 

অবস্থার অভিনব সমাজ সমুখিত হইতেছে। সাধনবিষয়ে বৈদেশিক 

আদর্শের অনুকরণ চলিতেছে। কাজেই আধ্যাত্মিক ভাবের অভাব দৃষ্ট হই- 

তেছে। সত্বগুপাবলত্থী, নিল্পৃহ ্রাহ্মণগণ দ্বারা! ধর্মের পুনক্ষখাপনের যে 

একটা আশ! ছিল, তাহা বিলুপ্তপ্রায় হইতেছে। ব্রাঙ্গণেরা এখন ক্গীণবীরয্য। 

বেন প্রায় পরিত্যক্ত। জীবনযাা নির্বাহ নিমিত্ত ত্রাঙ্গণের1 কার্য্যাস্তরে 

ন্বযাপৃত এবং লুক্ঝ বলিয়া পরিগণিত । বৈদেশিক বিজ্ঞানের মতি ও রঃ 

: বঙ্জাদির সমক্ষে বৈদিক মন্ত্র তন্ত্র আজ্ঞাসিদ্ধ হইলেও একবারে পরা: 

নিকষ বর্ণের মমুল্পতি হইতেছে । বরাঙণেরা নেতৃত হারাইডেছেন(. ধর্মের 

_ পুররুখাপনের আন্দোলনমাও হইতেছে। ইহাও মঞ্জলের বিষয় মন্ধেহ নাই। 

সবলে মুখে ধর্ম করিলেই বর্খের সাধন বা গ্রস্ত উ্নতি হইবে না, পবিত্র 

_ হনই ধর্থের মন্ষির | বিশুদ্ধ সান্বিঝভাব, তি, শ্রদ্ধা, কামক নার বিষর্জন 

২ আছি, আত্মজান জাধনের অঙ্গ। আতুজান সাধনই রর 1 এইগুলি বাঙ
্গাণেতর 

ঃ রে সম্যক্ত্রগে সন্তাবিত নহে। ্ান্ধণোন্ক অভিমানবশতঃ এই ফখাপ্ডনি 

বল হইল জান করা লা হয়: বস্ততঃ দে'অভিমান নাই। হিন্দ কের 

বিশ্বের উপরে মংস্থাপিত নহে, জ্ঞানমূলক বলিয়া উ্জিখিত, হইঞ্লাছে। 

'আত্ববীবনে জানেন প্রন্কতরপ পস্ষরণ বরা্ধণেই সন্ভাধিত। এখন জাঙগণের 

| ধন তি গুরুডর। বর শাম ব বমস্কের, ০ এবং রা 



শোঁচনীয়। চিন্তা করিলে চিত্ত বিক্ুন্ধ হইয়া পড়ে। এখন: স্বরে মরি 
পড়িতে পারিলেই মঙ্গল। .. 

শেষ সময় পর্যয্ত তর্কবাগীশের চিত্রচাঞ্চ্য লক্ষিত হয় নাই | কার্া- 

জ্ঞান'অব্যাহত ছিল। লোকান্তে অত্যেষ্িকরিয়া সময়ে ছাত্রব্যতীত তথাকার 

এত্তবিজ্ঞ ও বৃদ্ধ ব্যক্তি আগ্রহপূর্বক আসিয়া সহায়তায় উদ্যত হইয়"ছিহ্লেন 
যে একজন সমৃদ্ধিশালী বড় লোকের চরম সময়ে তত লোকদমারোহ সর্বদা 

দৃষ্টিগোচর হয় না। চিতাগ্নির শুত্র জ্যোতি উঠিলে “পণ্ডিতজীর পবিভ্রদেহের" 
পাবক শিক্ষা দেখিবে বলিয়া অনেক বৃদ্ধ লোক বহক্ষণ পথ্যন্ত মগুলাঁকারে 
দণ্ডায়মান ছিল। "এই শোকাবহ সমাচার শুনিয়া গ্রিফিত্ সাহেব মছোদয় 

পর্ধ্যাকুলিত চিত্তে আক্ষেপ করিয়া তথাকার সং স্কৃত কলেজ সির বন্ধ 

রাখিয়াছিলেন। 

ধন্য পুণ্যশীল প্রেমচন্ত্র ! তুমি জন্মগ্রহণ করিয়া রাঢ়দেশ উজ্জল ক্ধিয়াছ, 

জ্ঞানীলোক বিতরণ করিয়া রাঢ়বঙ্গ আলোকিত করিয়াছ, দূরে অস্তগমন- 
কালে পবিত্র চিতাগ্রি জ্যোতিতে শ্বশান দেশ সমুজ্জল এবং দর্শক মওলীর 

মন প্রাণ প্রেমভাবে পুলকিত করিয়াছ। তুমি সকল দেশ, সকল সমাজ, 

সকল সম্প্রদায় পবিত্র প্রেমভাবে আপনার করিয়া লইয়াছ। তোমার 
জীবনে সংজন্ম, সৎকর্ণ, সংজ্ঞান্, সৎসঙ্গ, সতমনন্, সংসাধন, সত্মরণ 
দেবিতে পাই। তুমি সত্যের সন্ধানে, পরতব্বের বিজ্ঞানে জীবন যাপন 
করিয়াছ, তুমি বংশের আদর্শ পুরুষ! তোমায় নমস্কার। তুমি জ্ঞানবান্ 
চরিত্রবান ও তক্তিম্ান্ ছিলে, আশা করি ঈশ্বর তোমায় আত্মার শান্তি ও 

স্বস্তযয়ন টু করিবেন | 

বিগ কহকাঘোসে 

| নিও যুক্ত রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় এই পুস্তকে যে 'মহাপুক্রষের 

কথ। লিখিয়াছেন, তিনি যে কি ছিলেনঃ তাহা তাহার ছাত্রবৃন্দের মধ্যে 

কেহই বলিয়। শেষ করিতে পারিবেন না। নে অগাধ জলে কেহই থাই 

পাইবেন না, সে মহাপুরুষের কথ! বলিয়৷ কাহারও ক্ষোভ মিটিবে না ।. এই 

চা য় ৬প্রেমচন্ত্রের বিষয় যাহ! লিখিত হইয়াছে, তাহা টি ূর্ণচন্েরে 
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এক কলাধান্র। পৃজ্যপা লেখক মহাশয় দেই প্রাতঃশ্মরণীয় নরদেবতার 
প্রাণাধিক কনিষ্ঠ সহোদর; তিনি গৃহদেবতার পুজার ভার অন্ত পৃজারীর 
হস্তে না দিয়া, সেই কাজ স্বয়ং করিয়া ভালই করিয়াছেন। তাহার পূজা 
সম্পূর্ণ হইলেও তাঁহার তির গুণেই পূর্ণ হইয়াছে । শিবতুলা জোষ্ঠের 
বিষয়ে ভক্ষিমান্ কনিষ্ঠ ভ্রাতা যাহ! জানিবেন, যাহা! বলিবেন, তাহার অপ্নিক 
আর কে জানিতে ও ৰলিতে পারিবে? 

“ছুর্তঃ সদৃগুরুর্দেবি! শিষ্যনস্তাপহারকঃ”--মে স্গুরু আর মিলিবে 

না) তাই ঠাঁহার কথা যনে হইলে প্রাণ আকুল হয়। বিশেষতঃ তিনি আমার 
আবাল্য-পরিচিত পিভৃবন্ধু ছিলেন। তাহার জীবনচরিত-লেখকের নায় তিনি 
আমারও গৃহদেবা | সে দেবতাকে পূজ! করিতে কখনই ভুলিব না। 

কলিকাতায় তাহার বাসা ও আমাদের বাসা পাশাপাশি ছিল। এন 
দর্বদ্ণই াহাকে দেখিয়াছি, তাহার আলাপ গুনিয়াছি। সেরূপ দেব- 

মুর্তি-দর্শন ও সেরূপ দৈববাণী-শ্রবণ আর কোথাও ঘটিবে না। জ্ঞান হয় 

ঘেন দেদিনকার কথা, একদিন তিনি আমাদের বাসায় আমার পিতৃদেবের 
স্কাছে বপিয়া তগবৎনঙ্গীত শ্রবণ করিতেছিলেন, আর আমি সারারাত্রি উভ- 

কে বাতাস করিয়াছিলাম) নে হরি-হুর যুগলমূর্তি দেখিয়া ও বাভান 
করিয়া আমার 'আশ! মিটে নাই। 

ক্সামায় সেই পিতৃপ্রতিম গুরুদেনের ব্রহ্ধমূর্তি যিনি একবার দেখিরাছেন, 

তিনি কিক্সার কখনও ভূলিতে পারিবেন ? তিনি সাক্ষাৎ অরুণদেরের ন্তায় 

্ানমূর্তি চিলেম। প্রাতে গঙ্গাক্গান করিয়া পথে চলিয়া যাইলে, লোকে 
অরুণোদয় ন1 দেখিয়া তাহাকেই দেখিত। তাহাকে দেখিলে অন্ধকারের 

স্তায় অপবিত্র ভাবসকল তিরোঁহিত হইত। তাহার যেমন আকৃতি তেমনি 

প্রক্কতি ছিল। দ্যত্রাক্কতিস্তত্র গুণ বসস্তি*--এ বাকোর তিনি প্রকৃত 
দ্টাস্তপ্থল। তদীক় বিদ্যা ও কবিত্ব প্রভৃতির বিষয় পাঠকগণ এই পুস্তকে 

যথেষ্ট পর্িচগ্ন গাইবেন । দেবভাধায় তিনি যে লকল মহারত্ব উদ্ধার করিয়া 
গিয়াছেন, তাহান্ন এক একটা তাহার এক একটা অক্ষয় কীর্তিসতস্ত। সুতরাং 
লে বিষে আর কিছু বলিবার যো রাজন যু | এলে কেবল হা 
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_ আমাদের যে বাটাতে বাস! ছিল, তথায় রামতারক রায় নাষে একজন 
কবিরাজ থাকিতেন। তিনি বড় আসুদে লোক ছিলেন, তাহার অমারিক- 
তায় ও স্থচিকিৎপায় সকলেই তাহাকে ভাল বামিত। তাহার আয় গয়ও 
বিলক্ষণ ছিল। তীহার ন্যায় খাঁটি ওষধ প্রস্তুত করিতে অল্প লোকেই 

জানিত। দৈবঘটনায় তিনি উক্মাদগ্রস্ত হইলেন। ক্রমে এত বাড়াবাড়ি 
হইল, যে একদিন দোতালার ছাদ হইতে হঠাৎ নীচে লাফাইয়া পড়িলেন, 
মরককুণ্ডের ন্যায় একটা নর্দামার মধ্যে পড়িয়া ডুবিয়া গেলেন। এ ঘটন! 

দেখিবামাত্র আমার এক মাতুল সেই নর্দামায় নামিয়া প্রাণপণ যত্ধে তাহাকে 

তুলিয়া আনিলেন। আর একদিন সেই কবিরাজ থান ইট মারিয়া আপনার 
মাথা ফাটাইয়াছিলেন, সেবাঁরও আমার মাতুলের ষত়ে আত্মহত্যায় কৃতকার্য 
হন নাই। মাতুল মহাশয় যদিও তাঁহাকে দিবারাত্রি চৌকী দিতে লাগি- 
লেন, তথাপি তিনি বারংবার আত্মহত্যার চেষ্টা হইতে ক্ষান্ত হুল না। 
তাহার অবস্থা দেখিয়া আমর! ভয় পাইলাম । আমার পিতা তখন বিদেশে 
ছিলেন; তিনি এই ঘটনার সংবাদ পাইয়া আমায় লিখিলেন,--বাবা! ! 
আমি বিদেশে আবদ্ধ রহিয়াছি, আমার কনিষ্ঠাধিক রামতারকের অবশ্থ 

শুনিয়৷ আমার উৎকষ্ঠার সীমা পরিসীমা নাই। কিন্তু এক ভরসা! আছে, 
তুমি কৌশলক্রমে উহাকে একবার তর্কবাগীশ মহাশয়ের নঙ্গে দেখা করা 
ইয়| দিও, ওষধ ধরে ত কাহারও আর উৎকঠ্ঠার কারণ থাকিবে না। 

_ কবিরাজ সকলকার চেয়ে আমাকেই অধিক ভান বাসিতেন, সেই 
উদ্মাদের অবস্থায়ও আমার কথা একটু আধটু শুনিতেন, আমি নানা 

কৌশলে তঁহাঁকে একদিন তর্কবাগীশের কাছে লইয়া গেলাম। আশ্চর্য্য 
বিষয় এই,__তর্কবার্গীশকে দেখিবামাত্র তিনি গললগ্র-বস্ত্রে কৃতাঞজলিপুটে 

হাটু পাতিয়া বদিলেন। কিয়ৎক্ষণ তর্কবাগীশও কিছু বলিলেন না, পাঁগলও 

অবাক হইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলেন ? উভয়কে রূপ অবস্থায় দেখিয়া 

আমার জ্ঞান হইল যেন চিত্রপটে বির সম্মুখে গরড়ের মূর্তি দেখিতেছি। 
আমি নেখান হইতে বাহিরে আসিয়া! পাগলের আগমন প্রতীক্ষা! করিতে 
লাগিলাম। অনেকক্ষণ পরে তিনি বাহিরে আসিলে তাহাকে ানার মরা | 

আমিলাম। তদবধি তাহার অবস্থার আশ্চধ্য পরিবর্তন দৃষ্ট হইল। এ 
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আঁর তাঁহাকে কৌশল করিয়া লইতে যাইতে হইত না, তিনি ছই বেল! 
বয়ং যাইয়া তর্কবাগীশকে দর্শন করিতেন। তাঁহাকে আর চৌকী দিতে 
হইত না, তাহার সে উন্মাদের ভাব একেবারেই দূর হইল। কয়েক দিন 
পরেই তিনি তর্কবাগীশের নিকট ইইরমনত্রে দীক্ষিত হইলেন। তদবধি তিনি 

যথাসময়ে সাংসারিক কর্তব্য গালন করিতেন এবং অবশিষ্ট সময় বিজনে 

বসিয়া! অতি সংযতভাবে ইষ্টদেবের উপাসনা করিতেন। | 

হা গুরুদেব! তুমি কি পতিতপাবনী শক্তি লইয়াই অধনীতে অবতীর্ণ 

হইয়াছিলে! তোমার দর্শনলাভে আত্মহত্যাকারী উন্মাদ পাগলও প্ররুতিস্থ 
হইল!!! 

সাধুনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্ঘভূত1 হি সাধবঃ। 

তীর্থং ফলতি কালেন সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ” ॥ 
" : . সাধুর দর্শনমাত্রে পাপক্ষয হয়, 

তীর্ধের অধিক সাধু জানিবে নিশ্চয় , 
ফলিতে তীর্থের ফল বিলম্ব হইবে, 

সাধুসঙ্গ-ফল কিন্তু সদ্যই ফলিবে। 
এই মহাবাক্য তুমিই সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছ। সাধুপুরুষে যে দেবস্ 

থাকে, তাহা ভুমি দেখাইয়াছ। 

তোমার দীনবাৎসল্যের কথা কি বলিব? কত শত নিরাশ্রয় ব্যক্তি 

তোমার আশ্রয়ে থাকিয়া অন্ন ও বিদা৷ লাভ করিয়াছে । তোমার কবিত্বের 

কথা কি বলিব? আহিতাগ্নি খষির যক্ঞকুণ্ডে পবিত্র হোমাগির ন্যায় দিব্য 

কবিত্ব প্রতিভা তোমার হাদয়ে চির -প্রলিত ছিল। তোমান্র কাশীলাভের 

সংবাদ পাইয়া আমি বলিয়াছিলাম,__আজি এদেশের গুরুকুল নির্ঘুল হইল) 
৮ গ্রেমচ্ তর্কবাগীশ এদেশের আচার্ধ্যকুলের শেষ প্রদীপ ছিলেন | ইতি 

কলিকাতা পরমারাধ্য ৬ গুরুদেষের 

২৫, পটলডালগা ই্া। ৯. ৪২" পাদাছধ্যাত :.. 
রা লৌ। বা  আীতাবাকুমার রথ | 
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সোমপ্রকাশ। ২৬এ চৈত্র, ১২৭৩ সাঁল। 
৬ প্রেমচন্ত্র তর্কবাণীশ। 

বঙ্দেশ আ'র একটা পণ্ডিতরত্ব হারা হইললেন। কলিকাতা সংস্কৃত 
লেজের ভূতপূর্ব অলঙ্কারশান্ত্রাধ্যাপক প্রেমচন্ত্র তর্কবাগীশ মহাশয় দেহ- 
ত্যাগ করিয়াছেন। আমর! এই সমাচার.লিখিতেছি, কেবল যে আমা- 
দিগের নয়নযুগল অশ্র্জলে পূর্ণ হইতেছে এরূপ নয়, বাহার! এ সমাচার 
পাঠ করিবেন, ধাহার! এ সমাচার শ্রবণ করিবেন, সকলকেই দীর্ঘনিশ্বাস 
পরিত্যাগ ও অশ্রমোচন করিতে হইবে। আজি কাঁপি ইহার তুলা সংস্কৃত 

শবশান্ত্ে বুৎপন্ন লোক মিলা তার। ইহার অলঙ্কারশান্ত্রে মার্জিত বিদ্যা 
ও বিলক্ষণ কবিত্বশক্তি ছিল। কালিদাসাদির স্তায় ইহার কত কবিতা পাঠ 

করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়.। ইহার তুল্য ভাবুক অল্প লোক আরমীদিগের 
নয়নগোচর হইয়াছেন। “কাব্যশান্ত্ববিনোদন কালে! গচ্ছতি ধীমতাং" ইনি 

এই গ্লোকার্দের প্রকৃত উদ্দাহ্রণস্থল ছিলেন। এক ক্ষণও ইহার শান্ত্রালো- 
চনায় বিরক্তি ছিল না। ইনি নিয়তকাঁল ছাত্রদিগকে অধ্যয়নকার্ষ্যে উৎ- 
সাহ দান করিতেন; কেহ একটা ভাল কবিতা করিলে কিন্বা ভাল রচনা 

করিলে ইহার আননের পরিসীম| থাকিত না। 

ইহার আর কতকগুলি অদাধারণ গুণ ছিল, সেগুলি স্তৃতিপথে: উদ্দিত 
হইলে চিত্ত একান্ত আর হইয়া উঠে। তাহার যেরূপ দয়া, বিনয় সৌজন্য 
ও ওঁদার্ধ্য ছিল, তাহার সম্প্রদায়ের লোকের নচরাচর সেন দেখিতে পাওয়। 

যায় না। বিনয়ের সঙ্গে তাহার বিলক্ষণ তেজস্থিতাও ছিল। তিনি 

্বীনবচনে কখনও কাহার উপাসনা করেন নাই । হিন্দু ধর্ণে তাহার অতিশয় 
শ্রদ্ধা ছিল। কপট ব্যবহার তাহার নিকটে কখন স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই। 

চারি বৎসর অতীত হইল, তিনি কালেজের অধ্যাপনা পদ পরিত্যাগ 
করিয়া কাশীধামে বাস করিয়াছিলেন। এ অবস্থাতেও তাহার অধ্যাপনার 
বিরাম ছিল না। প্রতিদিন ৩*। ৩২ জন ছাত্র তাহার নিকটে অধ্যয়ন 

করিত। ১৭ই চৈত্র ওলাউঠা রোগ হয়। ১২ই চৈ উক্ত ানীখাছেই 
তিনি মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ১ 



১৬০৭ _ পরিশিষ্ট । 

'জেলা বর্ধমানের অন্তর্গত থান! রায়নার দক্ষিণ শাকনাড়া গ্রাম ইহীর 
জন্মভূমি। ইনি ১৭২৭ শকের বৈশাখ মাসের ২য় দিবসে জন্মগ্রহণ করেন। 
ইহার পূর্বপুরুষের সকলেই প্রায় সংস্কৃত শাস্্রব্যবগায়ী ছিলেন। তন্মধ্যে 
এক এক জন এক এক বিয়য়ে অদ্ধিতীয় পণ্ডিত হইয়া যান। ইহার বৃদ্ধ 

প্রপিতামহ সুনিরাম বিদ্যাবাগীশ স্থৃতি, ন্যায়, ও অলঙ্কারশাস্ত্রে অতিশয় 

পণ্ডিত ছিলেন। 

উক্ত মুনিরাঁমের সহোদর (১) রামচরণ তর্কবাগীশ অলঙ্কার ও র্শনশান্তে 

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সাহিত্যদর্পণ নামক অলঙ্কার গ্রন্থের টাকা 
করেন। সেই টাকা বাঙ্গালা হিনুস্থান গ্রতৃতি সর্ধপ্রদেশে সমাদৃত হইয়াছে। 
এজন্য অলঙ্কারবিদ্যা ইহীদের সিদ্ধবিদ্া বলিয়া অনেকে নির্দেশ করিয়া 

থাকেন। তর্কবাগীশ মহাশয়ের প্রপিতামহের ভ্রাতা লক্মীকান্ত তর্কালঙ্কার 
নানা শাস্ত্রে অতিশয় ব্যৎপন্ন ছিলেন । বিশেষতঃ ব্রাঙ্গণ্যানুষ্ঠানে তাহার 

সদৃশ লোক তৎকালে অতি অল্প ছিল। ইহাদের রচিত অলঙ্কার ও স্থৃতি- 
শাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ ছিল, কিন্তু মহারাই্ীয়দিগের উৎপাতে (যাহাকে বর্গীর 

হাঙ্গাম! বলে ) এবং বন্তার উপদ্রবে সমুদায় গ্রন্থ নষ্ট হইয়াছে। রামনারায়ণ 

উট্টাচার্যা তর্কবাগীশ মহাশয়ের পিতা । তিনিও সংস্কৃত ব্যবসায়ী ছিলেন, 

কিন্ত অল্নকালে পিঁতৃবিয়োগ হওয়াতে তাহার অধ্যয়নের ব্যাঘাত জন্বিয়া 

ছিল। রামনারায়ণ ভট্টাচার্ধ্য তাদৃুশ বিধান ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি 

অতিশয় দয়ালু মিষ্টতাধী পরোপকারী ও নত্রম্বতাৰ এবং অতিথিসেবায় 

সবিশেষ অনুরক্ত- ছিলেন। সবগ্রামস্থ হউক, কি ভিন্নগ্রামস্থ 'হউক ছুই 

গ্রহরের পর বাটাতে আদিলে তাহাকে কতৃক জানিলেই অতিথি বোধে 

ঘথাশক্তি আহার প্রদান করিতেন। রা 

তর্কবাগীশ মহাশয়ের জর্বক্ষণে এক গুভ ঘটনা হয়। নসীরাম ভট্টাচার্য 

নামক ইঞাদিগের এক জাতি ছিলেন। তাহার সহিত ইহার পিতার শত্রুতা 
ছিলি তিনি জ্যোতির্বিনয ্ 'বিলক্ষণ ব্যুৎপন্প ছিলেন। তর্কবাগীশ মহা- 

শয়ের জন্মকালে ছি লগ্ম স্থির করিয়া বিশ্ময়াপন্ন হুইয়া! বলিয়্াছিলেন, 

| আমাছিগের গোত্র দ্বিতীয় কালিদাস জন্মগ্রহণ করিল। (বি নসীরাম 

১ দিহোদর' নহেম, জাতি-ত্রাত1। রামানষয়। 



পরিশিফী। ১৬১ 

শক্রতা পরিত্যাগপূর্বক তর্কবাগীশের প্রতি বাৎসল্যতাব প্রকাশ করিয়া 
লালনপালন করিতে লাগিলেন। তাহার নিকটেই তর্কবাগীশের বিদ্যারস্ত ও 
সংক্ষিগুসার ব্যাকরণের কিয়দংশ অধায়ন হয়। তৎপরে জাহানাবা? 
পরগণার অস্তগ্রত রঘুবাটা গ্রামে সীতারাম বিদ্যাসাগরের নিকটে ব্যাকরণের 
মূ্তা পাঠ হয়। পরে মল্লভূম পরগণার অন্তর্গত ছুয়াঁড়ি গ্রামবাসী অশেষ 
গুণরাশি জয়গোপাল তকভৃষণের নিকট বাকরণের সমগ্র টাকা ও ভাটির 
কয়েক সর্গ এবং অমরকোষ অধ্যয়ন হয়। তর্কবাগীশ মহাশয় বুদ্ধিমত্তা! ও 

মিষ্টভাধিতাদি গুণে তর্কভূযণের অতিশয় প্রিয়পান্র হন। তিনি ইতস্ততঃ 
নিমন্ত্রণে যাইবার' সময়ে তর্কবাগীশকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাঁইতেন। 

পথিমধ্যে যাইতে যাইতে এক এক সমস্যা দিতেন, তর্কবাগীশ গ্লোক রচন! 

করিয়া সমস্যা পুরণ করিতেন। এইরূপে অল্পকালের মধোই কবিতা! রচনা 
করা অভ্যাস হয়। 

তর্কবাগীশ মহাশয় ২৪1 ২৫ বৎসর বয়ঃকরমকালে সংস্কৃত কালেজে 

অধ্যয়ন করিবার মানসে কালেজের তদানীত্তন অধ্যক্ষ উইলসন সাহেবের 
নিকট উপস্থিত হন। সাহেব তাহার মন্তক দর্শনে তাহাকে বুদ্ধিমান্ 
জানিতে পারিয়া কৌতুকাবিষ্ট হইয়া শ্লোক রচনা করিতে, বলেন। তর্ক- 
বাগীশ মহাশয় অতি অল্লকাল মধ্যেই ১ শ্লোকে কালেজের ও অপর ৩ গ্লোকে 

সাহেবের বর্ণনা করিলেন । তাহাতে সাহেব সন্তষ্ট হইয়া! তাহাকে কাব্যের 

গৃহে অধ্যয়নার্থ নিয়োজিত করিল্পেন। তিনি কালেজে ৪ বৎসর মাত্র 
অধায়ন করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যেই কাব্য অলঙ্কার ও স্থৃতি পড়িয়া 

স্কায়শান্্র পড়িতে আরম্ভ করেন। এমৎ সময়ে অলঙ্কারের অধ্যাপক 

নাথুরাম শাস্ত্রী অবকাশ লইয়া কাশীধামে গমন করিলেন। উইলসন সাহেব 
তর্কবাগীশ মহাশর়কে ঠাহার পদে প্রতিনিধিরপে নিযুক্ত করিলেন। 

নাথুরাম শান্ত্ীর কাশীপ্রাপ্তি হইলে তৎপদে তর্কবাগীশ মহাশয় স্থারী 
হইলেন। তিনি উদ্ত পদ পাইয়াও অধ্যয়নে বিরত হয়েন নাই। কাজে- 
জের অলঙ্থীর পাঠন। বধানময়ে করিয়া প্রাতে.ও রাত্রিতে ন্যায়, শ্ৃতি, : 

বেদাত্ত ও অধিকরণমালা প্রভৃতি ৯। ১০ বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। 
তৎকালে মঙ্লিনাথক্কৃত রদুবংশের টীকা কালেদে ছিল না। এন 
হু ২১ 8 5 ্ 



১৬২  পরিশিষী। 

উইলমন সাহেবের আঁদেশানুলারে প্রথম রামগোবিন? পরে নাথুরাম তাহার 

রচনায় প্রবৃত্ত হন, শেষে তর্কবা্গীশ মহাশয় তাহার শেষ করেন। তর্ক- 

বাগীশ মহাশয় পূর্বনৈষধ, রাঘবপাগবীয়, অষ্টম কুমার, সপ্তশতীসার 
(যাহাতে মার্কগেয় পুরাণান্তর্গত চণ্তীর সার সংগৃত হইয়াছে), চাটুপু্গাপ্রলি, 

মুকুন্দমুক্তাবঞী গ্রন্থের টীকা! করিয়! উক্ত গ্রস্থ কল সর্বত্র প্রচলিত করিয়া- 
ছেন। দণ্যাচার্ধযকৃত কাব্যাদর্শ নামক প্রাহীন অলঙ্কার গ্রন্থ একবারে 

ৃপতপ্রায় হইয়াছিল। তর্কবাগীশ মহাঁশয় বিস্তারিত ও বিশদ বৃত্তি করিয়া 
সেথানি পুনজ্জীবিত করিয়াছেন। শকুত্তল!, উত্তরচরিত ও অনর্ধ্য রাঘবের 
টাক! করিয়। পাঠ্যের ও পাঠনার পক্ষে বিশেষ সুবিধা ধরিয়। দিয়াছেন । 

এতভিন্ন তিনি কয়েক খান দৃতন গ্রন্থ করিতে আরম্ত করিয়াছিলেন। কিন্ত 

কোনও কারণে তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই। শালিবাহন চরিত প্রথম, ইহা মহা- 
কাব্য হইত, ইহার চতুর্থ সর্গ পর্যযস্ত রচিত হইয়াছে। দ্বিতীয়, নানার্থসংগ্রহ 
নামক অভিধান, ইহাতে অকারাদিক্রমে মকারাদি শব পর্যাস্ত সংগৃহীত 

হইয়্াছিল। সম্প্রতি এক খান নূতন অলঙ্কার গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছিলেন। 

উহার ছুই পরিচ্ছেদ মাত্র লিখিত হইয়াছে । 
তাহার ৬১ বৎসর বয়স হইয়াছিল, কিন্তু শরীর বিলক্ষণ সবল ছিল। 

তিনি কিঞ্চিৎ খর্বাকুতি ছিলেন, কিন্তু অবয়ব সুগঠিত ছিল। বর্ণ উজ্জল 

স্তাম, ললাট উন্নত, ও আকৃতি লাবণ্যপূর্ণ। ফলতঃ তাহায় মুর্তিটা অতিশয় 
সৌম্য ছিল, তদর্শনে অপরিচিত ব্যক্তিরও- অন্তংকরণে ক্রেহা 5:বের উদয় 

হইত। কখন তাঁহার বদন বিরস ও অস্ত:করণ বিষণ্ন দেখা যায় নাই। 
বারাণসীতে বাঁদকালে তাঁহার এই সকল গুণে বশীতৃত হই! হিন্দুস্থানীয় 
ছাত্রেরা বাঙ্গালির প্রতি ন্বভাবজাত দ্বণ। পরিত ত্যাগপুর্বক পাঠ স্বীকার 
করিয়াছিলেন । 

সাহার একটা ছাত্র তাহার মৃত্যুর সমাচার শ্রবণে দুঃখিত হন বিলাপ- 
ঘটুক নামে যে, [ছটা উৎকষট সংস্কৃত কবিতা ও আর এক ছাত্র বাঙ্গালায় 

নি 

তাহার যে র্বরিয়াছেন, বর এনে ভূ ই । 

এ ৭ 



বিলাপষট্কমূ। 
| (১) 

পীতং যস্য দদা মুখাদ্বিগলিতং প্রোন্শীলনং চেতসাং 

সানন্দং কবিতাম্বতং নবরসোল্লাসৈকসারং পুরা । 
পাঁদ] যস্য চ সেবিতা দ্বিজকুলৈরন্তে বসন্তির্তিঃ-- 
ঘোহয়ং প্রেমসথধানিধির্বিধিবশাদস্তং প্রচেতোদিশি ॥ 

২) 

বিমুক্ত্য পুণ্যাত্মন্ ! রিনার বনত- 

স্তবোদন্তৈঃ ক্ষেমৈঃ কখমপি নিরুদ্ধা তনুশুচট |, 
বিহায়াম্মীনেবং বত ! বিলপতঃ শোকবিধুরা” 

নিদানীং যাতোহসি ক নু গুণনিধে ! নিষ্কপ ইব ॥ 
ও) 

প্রাপ্তাধুন! ডি ডা | 
বিদ্যালয় ! ত্বমমি রে মুষিতৈকরত্বঃ ।* 

যাতে গুরৌ দিবমপেতরুচিশ্চিরায়া- 

লঙ্কার রে বত! পুরা কমলঙ্করোষি ॥ 
৪ 

সাহাধ্যার্থ, ক্ষণমিহ টি সখ্যানুরোধাৎ 

হস্তালম্বং বিবিধবিবৃতৌ রে কবিত্বাদদস্তৃমূ | 
তম্মিন্ যাতে তব সহচরে দুরমুদশীতকীর্তো 

দেশাদম্মাদগমনমধুন! কো। নিরোদ্ধুং ক্ষমত্তে ॥ 
| ৫) খা 

_ স্থককে ভাবরসঙ্জে সপ ভবতীহ নামলে ; 

যাঁত। সা, রসবাণি শশধরইব কৌমুধী নাশগ্ ॥. 



১৬৪ পারিশস্ট | 

(৬) 
চরয়ঃ পরমং গতস্য তে পদমারাধ্যপদেষু সম্ভৃতঃ। 
অয়মেব বিলাপপুঙ্পকৈরুপনীতে! গুরুদক্ষিণাঞ্জলিঃ। 

আশ্রবানস্তেবাসিনঃ 

প্রীহরিশ্ন্দ্র শর্মাণঃ | 

(বিলাঁপষট্কের অনুবাদ 1) 

মুখ বিগলিত ধার কবিতা-অমৃত-ধার 

নবরসে পীযুষ-সমান, 

চিত্তের উল্লাদকর মনসখে নিরস্তর 

সর্ধজনে করিয়াছে পান; 

বার পদ অনুক্ষণ অন্তেবাসী দ্বিজগণ 
সেবিয়াছে মিলিয়া সকলে; 

ওই সেই গুণধর আৰি গ্রেমন্ধাকর 
..... পশ্চিমেতে যাঁন অন্তাঁচলে। 

যবে তুমি মুক্তি-আশে ছিলে দেব-কাশীবাসে 
: ছিন্ত শোক নিরোধিয়া মনে) 

বিরহবিধুর করি কোথা গেলে পরিহরি 
আমা সবে বল না! কেমনে? 

্ রদিকত| ! বল আর আশ্রয় লইবে কার 
11 
গা | হারা; । হে জনি রেশরণ।? 

অবঃ হুখমিশী হলো! তোর 
_ হারাইলি অমূল্য বতন।. . 

. 



পরিশিউ। ১৬৫ 

চারিদিক শূন্য করি. ভবধাম পরিহরি 

গেছে গুরু অমর-সদন ; 
বল শুনি অলঙ্কার! হবি কার অলঙ্কার 

| কেবা! তোরে করিবে ধারণ ? 

বার অন্থুরোধে তুমি আলো! করি বঙ্গতৃমি 

কবিত্ব রে! ছিলে কিছুক্ষণ) 

হয়ে ছিলে স্থিরতর আদরে ধাহাঁর কর 

নিরন্তর করিয়ে ধারণ 

আজি দেই সহচর ত্যজিলেন কলেবর 

শূন্য করে গেলেন সকল, 

তুমিও যাইবে শেষ পরিহরি এই দেশ 
রাখে কেবা কার হেন বল? 

ক্বিকুল-শিরোমণি রসিকের চূড়ামণি 
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